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معرفی:
کارتھای اسيلوسکوپ سری  DSLR800نسل جديد کارتھای اسيلوسکوپ شرکت  TNMبا پشتيبانی  USB2می باشند
که با مجموعه ای از قابليتھای پيشرفته و سرعت نمايش بسيار باال )بيش از  ۵٠فريم در ھر ثانيه( ،روی کامپيوترھای
امروزی  ،عملکردی معادل يک اسيلوسکوپ روميزی با قيمتی حداقل  ٨-۵برابر خود دارد و عالوه بر آن مجھز به
الگوريتمھای جستجوی پيشرفته می باشد که تنھا در معدودی از اسيلوسکوپھای خاص يافت ميشود و تنھا اسيلوسکوپی
است که به کاربر اجازه اضافه کردن انواع الگوريتمھای جديد به نرم افزار اصلی را به صورت  Plug-Insمی دھد.
مدل  DSLR800Aيک اسيلوسکوپ با نمونه برداری  ٨٠٠مگاھرتز و پھنای باند  ۵٠مگاھرتز می باشد که مجھز به
اسپکتروم آنااليزر و فانکشن ژنراتور يک مگاھرتز  DDSمی باشد که قابليت ايجاد ھر شکل موج دلخواه با دقت
 0.1Hzرا دارد.
مدل  DSLR800Bعالوه بر قابليتھای مدل پايينتر ،دارای رکوردر  ۴٠مگاھرتزی نيز می باشد که می تواند شکل
موجھا را بطور پيوسته با نرخ حداکثر  ٢٠مگابايت در ھر کانال به کامپيوتر منتقل و ذخيره کند و دارای محدوديت
حافظه اسيلوسکوپھای رايج نيست.
مدل  DSLR800Cعالوه بر قابليتھای  ٢مدل پايينتر ،دارای الجيک آنااليزر  ١۶کاناله  ۵٠مگاھرتزی می باشد که ھم
دارای قابليت  ) Mixed Signalقابليت نمايش در کنار موج آنالوگ( است و ھم قابل استفاده در حالت رکوردر
) الجيک آنااليزر با حافظه  ٢گيگابايت ( می باشد.
برای جستجو در اطالعات ذخيره شده طوالنی ،الگوريتمھای جستجو و آناليز پيشرفته در نرم افزار دستگاه وجود دارد
که قادر به جستجوی انواع الگوی الجيک و آنالوگ و ھمچنين آناليز انواع سيگنال مانند  RS232و  SPIو تبديل و
نمايش مقدار عددی سيگنالھای س Iذخيره شده در اسيلوسکوپ و يا الجيک آنااليزر می باشد.
حالت رول مود ) قابليت نمايش جاروبی سيگنالھای با فرکانس پايين( که در اکثر اسيلوسکوپھا ھمراه با حذف حافظه و
تريگر می باشد  ،اما در سری  DSLR800با استفده از ترکيب ريکورد با اسيلوسکوپ  ،بدون ھيچگونه کاھش کارايی
و غير قابل تشخيص از رنجھای عادی دستگاه می باشد.

حداقل سيستم:
سيستم با ويندوز  ، XPدارای پورت  ٢۵۶ ، USB2مگابايت حافظه و صفحه نمايش با دقت 1024X600
سيستم پيشنھادی :ويندوز ويستا  ٣٢بيتی ٢ ،گيگابايت حافظه CPU ،دوھسته ای و صفحه نمايش 1280X1024

نصب نرم افزار:
قبل از نصب نرم افزار از اتصال کابل  USBبه اسيلوسکوپ خوداری کنيد .نصب می بايد توسط دسترسی Admin
انجام شود .اگر فايروال يا ويروس ياب در نصب اخالل ايجاد کرد موقتا ً آنھا را غير فعال کنيد.
با قرار دادن  CDنصب درون درايو بطور خودکار نرم افزار نصب اجرا خواھد شد در صورت عدم اجرای خودکار
از  My Computerدرايو سی دی را باز کنيد و با کليک راست روی  Setupگزينه  Run as administratorرا
انتخاب کنيد ) در ويندوز  XPروی آن دوبار کليک کنيد (.

٢

در برنامه نصب دکمه  Nextرا بزنيد و پس از تائيد مسير نصب  ،دوباره  Nextرا بزنيد تا نصب انجام شود.
در پايان ،درھنگام نصب درايور ،پنجره امنيتی ويندوز )شکل زير( باز می شود :
Windows Vista,Windows 7

Windows XP

که در نسخه  XPگزينه  Continue AnyWayو در نسخهھای باالتر  Install this driver software anywayرا می بايد
انتخاب کنيد.

در ويندوزھای  ٣٢بيتی شما اکنون ميتوانيد اسيلوسکوپ را برای اولين بار به  USBمتصل کنيد )رجوع کنيد به بخش
نصب سخت افزار( اما در ويندوزھای  ۶۴بيتی حتما ٌ می بايد قبل از اتصال اوليه سيستم يکبار ريستارت شود.

نصب سخت افزار:
بعد از نصب نرم افزار ) و ريستارت سيستم در ويندوزھای  ۶۴بيتی ( اسيلوسکوپ را به يک پورت  USBکه مستقيم
به مادربرد متصل است ) ازپورتھای جلوی کيس استفاده نشود( با استفاده از کابل اصلی ھمراه دستگاه متصل کنيد.
اگر مشکلی در نصب نرم افزار نباشد در ويندوز  ٧درايور بطور خودکار در چند ثانيه نصب خواھد شد و در ويندوز
 XPنيز پنجره  Found New Hardware Wizardباز خواھد شد و در صورتی که درخواست جستجو در
 Windows Updateرا نمود گزينه  No, not this timeرا انتخاب کنيد و دکمه  Nextرا زده و در پنجره بعدی
سپس گزينه ) Install software Automatically(Recommendedرا انتخاب کنيد و صبر کنيد تا نصب درايور
انجام شود و در صورت باز شدن پنجره امنيتی ويندوز گزينه دکمه  Continue Any Wayرا بزنيد.
حاال می توانيد از منوی  Start\All Programs\TNM\TNM DSLR800\ TNM DSLR800برنامه را اجرا کنيد.
در صورت مشکل به قسمت اشکاالت نصب مراجعه کنيد.
کامپيوتر مورد استفاده حتما می بايد دارای پورت  USB2باشد )اکثر مادربردھا بعد ازسال  ٢٠٠٢دارای اين پورت

ھستند( و در ھنگام کار نرم افزاراسيلوسکوپ  ،فلش ديسکھا وھارد ديسکھای  USBو
دستگاھھای  USB2ديگری که به کامپيوتر وصل ھستند می بايد جدا شوند چون اين
اسيلوسکوپ از تمام پھنای باند  USBاستفاده ميکند و در صورت استفاده دستگاه ديگر ،در شکل موج رسم شده توسط
اسيلوسکوپ  ،پرش و شکستگی خواھيد ديد .استفاده از کيبرد و موس وانواع دانگل  USBبال مانع است.
حداکثر مصرف دستگاه  ۴٨٠ميلی آمپر است و بعضی مدلھای لپ تاپ ممکن است قادر به تامين تغذيه اسيلوسکوپ
نباشند  ،در اينصورت از ھاب  USBدارای تغذيه خارجی استفاده کنيد.

٣

اشکاالت نصب:
در بعضی شرايط خاص ممکن است نصب بطور صحيح انجام نشود و با اتصال اسيلوسکوپ به  ،USBدرايور پيدا
نشود در اين موارد:

 -١اسيلوسکوپ را از  USBقطع کرده و روی منوی استارت ويندوز

کليک کنيد و سپس از ليست

 All Programs\TNM\TNM DSLR800\ Reinstall Driverرا انتخاب کنيد و پس از بسته شدن پنجره باز شده
 USBرا وصل کنيد .در صورت عدم موفقيت مرحله  ٢را اجرا کنيد.

 -٢در حاليکه  USBبه اسيلوسکوپ وصل است  ،از کنترل پنل گزينه سيستم را انتخاب کنيد و سپس در قسمت Hardware
دکمه  DeviceManagerرا بزنيد تا ليست سخت افزارھای نصب شده ظاھر شود .در صورت صحيح بودن نصب ،
درايور درليست مانند شکل زير ديده می شود و در صورت ايراد عالمت زرد رنگ خطر در کنار آن ديده ميشود يا با نام
 Unknown Deviceدر ليست ديده ميشود که در اينصورت بطور دستی می بايد از ليست حذف شود.

برای اينکار روی اسم دارای عالمت زرد کليک راست کرده و گزينه  Uninstallرا انتخاب کرده و در
ويندوزھای ويستا به باال  Delete the driver software for this deviceرا نيز عالمت بزنيد.

) بھتر است يکبار سيستم ريستارت شود ( سپس مرحله  ١را مجدد اجرا کنيد.
۴

 -٣در صورتی که موارد باال جوابگو نبود در ويندوزھای ويستا به باال بھتر است سيستم امنيتی User Acount Control
برای حل مشکالت درايور خاموش و سپس در صورت نياز آنرا در پايان روشن کنيد.
اين گزينه از کنترل پنل –<  Action Centerقابل دسترسی است و بعد از خاموش کردن آن می بايد يکبار سيستم
ريستارت شود و موارد  ١و ٢و در صورت لزوم  ۴انجام شود.

 -۴نصب دستی درايور مانند مرحله  ٢است ولی با اين تفاوت که بجای گزينه  Uninstallبعد از کليک راست،
گزينه  Update Driverرا انتخاب کرده وسپس  Browse My Computerرا انتخاب ميکنيد و در مسير
نصب نرم افزار اسيلوسکوپ )  ( C:\program Files\TNM\TNM DSLR800\DriverInstallدر
ويندوزھای ويستا و ھفت  ٣٢بيتی  ،دايرکتوری  wlh\x86و در ويندوزھای ويستا و ھفت  ۶۴بيتی ،
دايرکتوری  wlh\x64و در ويندوز  ، XPدايرکتوری  wxp\x86را انتخاب کنيد.
توجه :در ويندوزھای  ۶۴بيتی مسير نصب ) Program Files(x86می باشد.

اشکاالت نمايش:
حداقل دقت صفحه نمايش 1024X600ميباشد چنانچه دقت صفحه نمايش شما کمتر از اين باشد بخشھايی از صفحه
ديده نخواھد شد .در صورتيکه دقت باالتر از اين است و بخشھايی ديده نمی شود چک کنيد که سايز فونت شما نرمال
) (%100باشد و از  LargeFontsبرای نمايش استفاده نشده باشد.
در دقت عمودی  ۶٠٠نيز برای نمايش کامل پايين صفحه بايد  TaskBarرا  AutoHideکنيد .در دقتھای باالتر
نيازی به اين کار نيست.

۵

صفحه اصلی نرم افزار:
در باالی صفحه نرم افزار مدل اسيلوسکوپ و وضعيت فعلی کاری نرم افزار نمايش داده ميشود .ساير قسمتھای نرم
افزار به شرح زير است:

 -١انتخاب حالت کاری دستگاه :سه حالت اسيلوسکوپ و ريکوردر و اسپکتروم آنااليزر ) (FFTقابل انتخاب است.
رکوردر تنھا در مدلھای  Bو  Cوجود دارد.
 -٢انتخاب رنج افقی دستگاه :برای تغيير تايم بيس )واحد محور افقی( می باشد .عدد نمايش داده شده معادل زمان
يک خانه افقی است .در صورتی که در منوی  View/Sampling Rateتيک خورده باشد ،در جلوی اين عدد
نرخ نمونه برداری برای رنج انتخاب شده نمايش داده می شود .از رنج افقی خاصی که در منوی
 File/Oscilloscope Setup/RollModeقابل تنظيم است نمايش حالتھای جاروبی ) (Roll Modeشروع می
شود.
در حالت رکوردر چون نرخ نمونه برداری ثابت است  ،قابليت انتخاب حذف شده و تنھا نرخ نمونه برداری
نمايش داده می شود البته نرخ نمونه برداری رکوردر در منوی  File/Oscilloscope Setupقبل از شروع کار
رکوردر قابل تنظيم می باشد ،اما در حين کار قابل تغيير نيست.

۶

 -٣انتخاب زوم افقی :برای زوم مثبت و منفی در محور افقی می باشد .اين دکمهھا در حالت اسيلوسکوپ و الجيک
و ريکوردر برای تغييرفشردگی زمان و در حالت اسپکتروم برای تغيير فشردگی فرکانس استفاده می شود.
برای زوم در بخشی از سيگنال می توان در صفحه اسيلوسکوپ در حاليکه دکمه  Ctrlرا پايين نگه داشتهايد روی نقطه
شروع ،کليک کرده و با پايين نگه داشتن دکمه موش و حرکت آن کادر دلخواه برای زوم را انتخاب کرد.
نکته :بزرگنمايی زياد باعث اعوجاج سيگنال و کوچکنمايی زياد ) در کامپيوترھای ضعيف در حالت ريکوردر( باعث
کندی و تاخير نمايش میشود.

 -۴دکمهھای  :Start/Stopبرای نگه داری و راه اندازی مجدد سيگنال .در حالت ريکوردر و رول مود با راه
اندازی مجدد سيگنال از ابتدای صفحه شروع خواھد شد.
نکته :١با زدن دکمه  CTRL+Spaceنيز ميتوانيد اين  ٢عمل را انجام دھيد.
نکته :٢اگر دارای موش با دکمه ميانی باشيد با کليک دکمه ميانی ميتوانيد سيگنال را متوقف و يا راهاندازی کنيد.
نکته  :٣در حالت تريگر  Singleبا ھربار دريافت سيگنال و وجود دريافت تريگر  ،اسيلوسکوپ به حالت توقف رفته و
برای راه اندازی مجدد بايد ھربار مجدد  Startکنيد.
نکته  :۴در حالتی که کنترل صوتی در منوی  File/Setupفعال باشد با ايجاد يک فرمان صوتی ميتوانيد اسيلوسکوپ را
 Start/Stopکنيد.

 -۵انتخاب حالت تريگر :سه حالت  Auto/Normal/Singleدراسيلوسکوپ ،ريکوردر و الجيک قابل انتخاب است.
حالت  :Autoبطور پيوسته سيگنال بدون ھيچ شرايطی دريافت و نمايش داده می شود در حالتھای رول و
ريکوردر ،بعد از رسيدن سيگنال و پنجره متحرک )شماره  (٢٨به انتھای حافظه  ،دادهھا از ابتدای حافظه
بازنويسی و نمايش داده می شوند.
حالت  :Normalدر صورتيکه سيگنال دارای شرايط تريگر باشد دريافت و نمايش داده می شود و در غير
اينصورت آخرين سيگنال دريافتی روی صفحه باقی می ماند .در حالتھای رول و ريکوردر ،بعد از رسيدن
سيگنال و پنجره متحرک به انتھای حافظه  ،پنجره متحرک به ابتدای حافظه منتقل شده و منتظر دريافت سيگنال با
شرايط تريگر می ماند.
حالت  :Singleمانند حالت قبلی است ولی با دريافت سيگنال  ،دستگاه به حالت  Stopرفته و موج جديدی دريافت
نمی کند.
 -۶انتخاب منبع تريگر :کانال  ، ١کانال  ٢يا الجيک ) در مدل  (DSLR800Cقابل انتخاب است .در صورتيکه
کانالھای  ١و  ٢به حالت الجيک سوييچ نشده باشند) ،توسط شماره  (١٠باز ھم گزينه الجيک قابل انتخاب است
ولی با مقدار عددی دادهھای آنالوگ موجود در دو کانال )  ٠تا  ( ٢۵۵عمل می نمايد.
 -٧انتخاب شرط تريگر :در حالت تريگر آنالوگ ) وقتی در شماره قبلی منبع تريگر کانال  ١يا  ٢باشد( دو لبه
صعودی و نزولی ) عالمتھای ↑↓ ( قابل انتخاب است و در مدل  DSLR800Cدر صورت انتخاب  Logicبه
عنوان منبع تريگر  ،شروط مساوی و نامساوی نيز در اين ليست قابل انتخاب است.
 -٨تنظيم سطح تريگر :در حالتھای تريگر آنالوگ توسط ولوم لغزنده می توان سطحی از سيگنال که با عبور از آن
در جھتھای صعودی و نزولی تحريک تريگر انجام شود را تعيين کرد .اين سطح در کنار صفحه اسيلوسکوپ با
يک فلش )شماره  (٢١به رنگ کانالی که منبع تريگر است ديده می شود .در حالت الجيک ولوم لغزنده از روی
صفحه پاک می شود و اديت باکسی باز می شود که می توان برای  ١۶بيت الجيک مقادير  ١ ، ٠يا  Xرا وارد
کرد .عالمت  Xيعنی مقدار آن بيت در محاسبه شرايط تريگر تاثيری ندارد .برای مثال xxxxxxx1xxxxxxx0
وقتی که شرط تريگر = باشد يعنی تريگر الجيک در شرايطی انجام ميشود که کانال  d0معادل  ٠و کانال d8
معادل  ١باشد و مقادير بقيه کانالھا در تريگر تاثيری ندارد .جھت بيتھا ھمانطور که در مثال ديديد d15 <- d0
از راست به چپ است.

٧

نکته :در حالتھای تريگر  Normalو Singleزمانيکه دستگاه منتظر تريگر است اگر با تغيير  ، settingتغييرات
اعمال نشدند يکبار دکمه  Stopو سپس  Startرا بزنيد.
 -٩انتخاب تاخير افقی :ميزان تاخير پنجره نمايش اسيلوسکوپ ) شماره  ( ٢٨را نسبت به نقطه تريگر تعيين می کند.
ميتوان با کليک کردن در روی دکمهھای > و < ميزان تاخير را تغيير داد .زمانھای منفی نشانگر نقاط قبل از
تريگر ) (Pre-Triggerھستند .با تغيير مکان پنجره نمايش اسيلوسکوپ می توان در حافظه دستگاه جستجو کرد.
برای حرکت سريع می توان بعد از کليک روی ھر يک از دکمهھای > و < کليد  ENTERدر صفحه کليد
کامپيوتر را پايين نگه داشت  ،تا بطور لگاريتمی حرکت سرعت يابد يا با کليک در اديت باکس آن  ،زمان مورد
نظر را برحسب نانوثانيه ) ، (nsميکرو ثانيه ) ، (usميلی ثانيه ) (msيا ثانيه ) (sوارد نمود.
با کليک کردن در روی شکل موج درپنجره حافظه دستگاه )شماره  (٢٧نيز می توان به سرعت پنجره نمايش
اسيلوسکوپ را به نقطه دلخواه منتقل کرد و تاخير نقطه انتقال در اين حالت در اديت باکس نمايش داده می شود.
با کليک راست درون پنجره حافظه دستگاه نيز ،پنجره به نقطه صفر بر می گردد.
با استفاده از  BookMark ، HotKeyو  Searchنيز می توان در حافظه دستگاه حرکت کرد که در بخشھای
مربوطه توضيح داده خواھد شد.
نکته :در حالتھای رول و ريکوردر ،در حالت  Startکه پنجره سيگنال بطور خودکار لغزش میيابد يا زمانيکه در حالت
تريگر نرمال منتظر تريگر می باشد،شما قادر به حرکت دستی نيستيد و قبل از حرکت حتما بايد  Stopکنيد.

 -١٠انتخاب رنج کانال  :١برای انتخاب رنج عمودی کانال  ١می باشد .می توانيد رنجھای  10v-20mvرا انتخاب
کنيد ) مقدار ھر خانه عمودی( و يا نمايش کانال در صفحه اسيلوسکوپ را خاموش ) (OFFکنيد يا در مدل
 DSLR800Cبا انتخاب گزينه  ، LOGICنمايش کانال  ١خاموش شده و  ٨کانال ديجيتال ) (d0-d7از کانکتور
 ٢٠پايه پشت دستگاه گرفته شده و روی صفحه نمايش داده می شوند.
نکته  :١نام کانالھای الجيک از ) (d0-d7قابل تغيير به اسامی دلخواه در منوی  View/LogicChannelsمی باشد.
نکته  :٢در حالت  Stopبا سوئيچ بين حالتھای  Logicو رنج آنالوگ می توان مقدار آنالوگ  ٨بيت الجيک و يا برعکس،
 ٨بيت تشکيل دھنده يک سيگنال آنالوگ ذخيره شده را ديد.
نکته  :٣برای روشن و خاموش کردن کانال میتوانيد روی کادر رنگی  CH1کليک دوبل کنيد.اين کادر به رنگ کانال
مورد نظر ميباشد.
نکته  :۴ھمين تنظيمات برای کانال  ٢نيز قابل دسترسی است  ،با اين تفاوت که در حالت الجيک  ٨کانال ) (d8-d16بجای
کانال  ٢نمايش داده می شوند.

 -١١انتخاب کوپلينگ کانال  :١گزينهھای  AC/DC/GNDقابل انتخاب ھستند .در حالت  ، ACجزء  DCسيگنال حذف
می شود .اين حالت برای مشاھده امواجی که روی يک سيگنال  DCسوار ھستند و مقدار ولتاژ  DCباال است با
حذف ولتاژ  DCمی توان در رنجھای پايينتر ولتاژی با جزئيات بيشتری قسمت  ACرا مشاھده کرد ).مثال برای
اندازه گيری ريپل چند ميلی ولتی يک منبع تغذيه  ۵ولتی( .در حالت  GNDنيز ورودی از پروب قطع شده و به
زمين وصل ميشود و می توان صفر دستگاه را تنظيم کرد ) به کمک ولوم لغزنده (١٣
نکته :١حداقل فرکانس در حالت  ١٠ ، ACھرتز است.
نکته :٢با زدن دکمه  ) AutoZeroشماره  ( ١٨زمين کردن و تنظيم صفر بطور خودکار انجام می شود.
 -١٢انتخاب پروب  :X10می توان محاسبات خودکار و مقدار ھر خانه عمودی را بر حسب پروب  X10تعيين کرد.
اين گزينه تنھا جھت  ١٠برابر کردن مقادير محاسبه شده بوده و تاثيری بر شکل موج يا ضرايب تقويت دستگاه
ندارد.
 -١٣ولوم لغزنده تغيير  :Yجھت تغيير مبداء صفر موج برای کانال  ١استفاده می شود .با دو دکمه مثبت و منفی نيز
می توان بطور دقيقتر )يک واحد( تغييرات را اعمال نمود .با کليک راست روی آن  ،موقعيت عمدی ) (Yبه نقطه
٨

صفر بر ميگردد .در صورتيکه در کوپلينگ ) GNDشماره  (١١صفر تنظيم نبود با زدن دکمه AutoZero
)شماره  ( ١٨می توان آنرا تنظيم کرد.
نکته :در حالت  Stopبرای راحتی کاربرد با تغيير ) ، (Yشکل موج بطور نرم افزاری جابجا می شود و بعد از
 Startاين تغيير بصورت سخت افزاری به اسيلوسکوپ اعمال ميشود و ممکن است در بعضی شرايط کمی
جابجايی ايجاد شود.
 ) MATH -١۴انتخاب معکوس سازی  ،جمع و تفاضل و  :(XYجھت معکوس سازی کانال  ، ٢جمع دو کانال با
يکديگر و يا تفاضل آنھا و نمايش  XYکه کانال  ١محور افقی و کانال  ٢محور عمودی است.
نکته :١در حالت جمع يا تفاضل واحد عمودی بر حسب کانال با رنج عمودی بزرگتر خواھد بود.
نکته :٢در صورتيکه يکی از  ٢کانال الجيک انتخاب شده باشد حالت  MATHخاموش خواھد بود.
 -١۵انتخYYاب  Decimation :DecimationبYYه روشYی گفتYYه مYی شYYود كYYه در نرخھYYای نمونYYه بYYرداری پYYايين تYYر بYYرای
كاھش نYرخ نمونYه بYرداری اسYتفاده مYی شYود .سYه روش  Average – Sample – PeakموجYود میباشYد .بYرای
توضYYيحات بيشYYتر بYYه قسYYمت نمونYYه بYYرداری ھمYYين راھنمYYا مراجعYYه نماييYYد .در حالYYت اسيلوسYYکوپ بYYا نYYرخ نمونYYه
برداری باال و حالت ريکوردر چون ھمه نمونهھا حفظ می شوند اين ليست خاموش اسYت و در حالYت الجيYک نيYز
تاثيری ندارد.
در پايين اين کادر نيز حالت  Interpolationکه توسط منوی  DSP Function/InterpolationانتخYاب شYده
است  ،نمايش داده می شود.
 -١۶تنظيمات فانکشن :شما می توانيد يکی از شکلھای موج سينوسی ،مربعی و يا مثلثی و يا شYيب بYه بYاال يYا پYايين را
انتخYYاب کنيYYد .در حالYYت  fileنيYYز محتويYYات فايYYل بYYاينری  Func.binکYYه در دايرکتYYوری نصYYب مYYی باشYYد را پخYYش
خواھد کرد .طول اين فايل دقيقا بايد  ١٠٢۴بايت باشYد و شYامل  ١٠٢۴نمونYه  ٨بيتYی ) مقYادير  (٢۵۵-٠اسYت کYه
يک دوره تناوب کامل شکل موج را تشکيل می دھد.
درقسمت  F:نيز می توان فرکانس موج را با دقت  0.1Hzتا حداکثر  1MHzتايپ نمYود يYا بYا کليYک روی دکمYه
ھای  +و – آنرا کم يا زياد کرد .در قسمت  Amp:دامنه بر حسب ولت کYه حYداکثر ١.٨ولYت ) معYادل  ٣.۶ولYت
پيک تا پيک( قابل تايپ کردن بر حسب واحدھای  Vيا  mvمی باشد Offset: .نيز سYطح صYفر مYوج را تعيYين
می کند.
نکته :اگر ھم زمان دامنه و افسYت افYزايش يابنYد بYه طYوری کYه مجمYوع آنھYا از  ١.٨ولYت بيشYتر شYوند  ،قلYه مYوج
بريده خواھد شد.
 :AutoSetup -١٧با فشار دادن اين دکمه رنج عمودی  ٢کانال آنالوگ بر اساس دامنه سيگنال بطور خودکار انتخاب
خواھد شد و رنج افقی بر اساس فرکانس موج در کانالی که منبع تريگر انتخاب شده است  ،تعيين ميشود.
استفاده از اين دکمه برای تنظيم دستگاه  ،وقتی که با يYک مYوج مجھYول روبYرو ھسYتيد بYرای پرھيYز از خطYا ھYای
اندازه گيری مانند  Aliasingتوصيه می شود.
 :AutoZero -١٨در صورتيکه در کوپلينگ ) GNDشYماره  (١١صYفر تنظYيم نبYود بYا زدن ايYن دکمYه مYی تYوان آنYرا
تنظيم کرد.
 -١٩نشانگر رنج افقی :اين اعداد نشانگر زمان ھر خانه افقی است.
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 -٢٠نشانگر رنج عمودی کانال  :١اين اعداد نشانگر ولتاژ ھر خانه عمودی برای کانال  ١است و به رنYگ کانYال ) ١
پيش فرض سبز( است .در حالت الجيک در کنار ھر کانال الجيک نام آن نوشته می شود.
 -٢١نشانگر سطح تريگر :اين فلش نشانگر سYطحی اسYت کYه تريگYر انجYام مYی شYود و بYه رنYگ کانYالی اسYت کYه منبYع
تريگر است .در حالتھای الجيک اين نمايشگر خاموش است.
 -٢٢مارکر عمودی شماره  ٢ : ١مارکر عمودی و  ٢مارکر افقی با خطوط نقطه چين قرمز رنگ وجYود دارنYد کYه بYا
دابYYYYل کليYYYYک کYYYYردن درون کYYYYادر پنجYYYYره اسيلوسYYYYکوپ ظYYYYاھر و ناپديYYYYد مYYYYی شYYYYوند ) بYYYYا تيYYYYک زدن در منYYYYوی
 View/Markersنيز می توان اينکYار را کYرد( بYا کليYک کYردن روی ھYر مYارکر و پYايين نگYه داشYتن دکمYه چYپ
موش و سپس حرکت دادن موش ) (Click & Dragمی توان آنھا را جابجا کرد.
نکته :مارکرعمودی شماره  ١که در اندازه گيری ھای زمانی مبداء می باشد در انتھای پايينی خود دارای يک خط
افقی کوچک است.
 -٢٣شکل موج کانال  : ٢رنگ پيش فرض آن آبی است.

 -٢۴شکل موج کانال  : ١رنگ پيش فرض آن سبز است.
 -٢۵خط صفر محور افقی  :در حالتيکه توسط ولوم ) (yصفر جابجYا نشYده باشYد ايYن خYط مبYداء مYی باشYد و ولتاژھYای
باالی آن مثبت و ولتاژ ھای پايين آن منفی ھستند.

 -٢۶نشانگر رنج عمودی کانال  :٢اين اعداد نشانگر ولتاژ ھر خانه عمودی برای کانال  ٢است و به رنYگ کانYال ) ٢
پيش فرض آبی( است.
 -٢٧پنجره حافظه) : (Memory Windowدر داخل اين کادر کل محتويات حافظه که پنجره شکل موج بخشYی از آن
اسYYت نمYYايش داده مYYی شYYود در حالYYت آنYYالوگ  ،شYYکل سYYيگنال و در حالYYت الجيYYک بيتھYYا بصYYورت کانالھYYای مجYYزا
نمايش داده ميشوند.
در حالت رکوردر و رول اضافه شدن سيگنالھای جديد به حافظه و جابجا شدن پنجره سYيگنال ) شYماره  ( ٢٨ديYده
ميشود .حجم حافظه به صورت يک عدد با رنگ سفيد در حاشيه سمت چپ اين پنجره ديده می شYود کYه در حالYت
اسيلوسکوپ  ١٨کيلوبايت برای ھر کانال و در حالت ١۶ FFTکيلوبايت و در حالت رکYوردر بYين  ١۶مگابايYت تYا
 ۵١٢مگابايت برای ھر کانال توسط منوی )  ( File/Oscilloscope Setupقابل انتخاب است.
با کليک کردن چپ موش در ھر نقطه از پنجره حافظه ميتوان پنجره سيگنال را به آن نقطه از حافظYه منتقYل کYرد
و با کليک راست به نقطه صفر در رکوردر و تاخير تريگر صفر در اسيلوسکوپ بر ميگرديد.
با پايين نگه داشتن دکمه کنترل و کليک چپ و راست به اولYين نقطYه بعYدی يYا قبلYی در حافظYه کYه نسYبت بYه نقطYه
قبلی دارای تغيير است ميرويد ) حالت جستجوی سريع(.
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 -٢٨نشانگر محدوده پنجره سيگنال  :کادر قرمز رنگی که درون پنجYره حافظYه وجYود دارد نمايشYگر بخشYی از حافظYه
است که بعنوان پنجره سيگنال در باالی پنجره حافظه نمايش داده می شود .مکان اين پنجره توسط مYوش بYا کليYک
کردن روی قسمتھای مختلف حافظه يا با استفاده از ) delayشماره  (٩قابل تغيير است  .سايز آن نيز با استفاده از
) Zoomشماره  ٣قابل تغيير است(
 -٢٩اندازه گيری ھای مارکر  dv1 :اختالف ولتاژ  ٢مارکر عمودی بر اساس رنYج عمYودی کانYال  ١و  dv2اخYتالف
ولتاژ  ٢مارکر عمودی بر اساس رنج عمYودی کانYال  ٢و  dtاخYتالف زمYان  ٢مYارکر عمYودی و  1/dtفرکانسYی
است که در يک دوره تناوب سيگنالی که توسط  ٢مارکر عمودی مشخص شده اند نمايش داده می شود.
در صورت وجود  ) BookMarkبه بخش مربوطه مراجعه شYود( زمYان بYين مYارکر عمYودی  ١و BookMark1
نيز نمايش داده خواھد شد.

 -٣٠انYYدازه گيYYری ھYYای خودکYYار  :محاسYYبات خودکYYار بYYرای سYYيگنالھای مYYابين  ٢مYYارکر عمYYودی ) حتYYی در صYYورت
خاموش بودن نمايش مارکرھا( انجام می شود.
 : MINولتاژ مينيموم

 :MAXولتاژ ماگزيمم

 :VPPولتاژ پيك تا پيك

 : AVGسطح متوسط

ولتاژ : Rmsدر صورتيکه در منوی  DSP Function / RMS Calculationگزينه  AC+DCانتخاب شده باشد ،
 True RMSمحاسبه خواھد شد و در غير اينصورت تنھا  RMSجزء  ACسيگنال حساب می شود .سعی شود كه
تنھا يك دوره تناوب از سيگنال  ،مابين  ٢مارکر عمودی قرار گيرد.
 :LowWidthپھنای قسمت مثبت سيگنال

 :HighWidthپھنای قسمت مثبت سيگنال

قسمت مثبت و منفي سيگنال نسبت به متوسط سيگنال در نظر گرفته ميشود.
 : Periodزمان يك دوره تناوب

 : Duty Cycleنسبت قسمت مثبت به منفی سيگنال
 :Frequencyفركانس بر حسب Hz

نکته :فركانس و پريود سيگنال براساس نقطه عبور از صفر سيگنال محاسبه میشود .بنابراين برای نمايش فركانس
سيگنال ،حداقل يك دوره تناوب از سيگنال ،شامل  ٢عبور از صفر میبايست روی صفحه نمايش موجود باشد .نقطه
صفر سيگنال نيز سطح متوسط سيگنال در نظر گرفته میشود.
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منوھای نرم افزار:
منوی :File
گزينه  SaveImageبرای گرفتن عکس از صفحه نمايش اسيلوسکوپ و ذخيره آن به عنوان فايل گرافيکی با فرمت
 Bitmapمی باشد .توسط  LoadImageمی توان اين فايل را در پس زمينه به نمايش گذاشت که سه استفاده دارد:
 -١بازيابی يک شکل موج که قبال ذخيره شده.
 -٢قرار داشتن اين شکل موج در پس زمينه و امکان مقايسه موج قبلی با موجھای جديد.
 -٣اديت فايل  Bitmapدر برنامهھای گرافيکی و ايجاد پس زمينه دلخYواه کYاربر بYا خYاموش کYردن  Gridدر
منوی  Viewو سپس باز کردن فايل دستکاری شده
نکته :سايز صفحه نمايش درھنگام ذخيره و بازيابی تصوير بايد يکی باشد ) .سايز فايYل بYا صYفحه نمYايش مطYابق
باشد( برای پاک کردن تصوير ذخيره شده از گزينه  ClearImageاستفاده کنيد.

گزينه  SaveAsبرای ذخيره سازی کل محتويات حافظه و  settingدستگاه می باشد .در حالت اسيلوسYکوپ  ٢نYوع
فرمت برای ذخيره سازی در اختيار شماست :فرمت باينری ) (SCPو فرمت اسکی ) (CSVو در حالت رکوردر تنھYا
فرمت باينری با پسوند ) (RECموجود است.
فايل باينری دارای يک ھدر  ٢٠۴٨بايتی است که بعد از آن داده ھا شروع ميشوند که ١۶بيت ھستند کYه  ٨بيYت پYايين
آن مربYوط بYYه کانYال  ١و  ٨بيYYت بYاال مربYYوط بYه کانYYال  ٢اسYت .بنYYابراين در حالYت اسيلوسYYکوپ فYايلی بYYا حجYYم ٢+٣۶
کيلوبايت ) ١٨کيلوبايت حافظه ھر کانال  +ھدر( ايجاد خواھد شد.
در فرمت  CSVاطالعات ھرکانال بصورت ستونی از اعداد که ستون اول زمان و سYتون دوم ولتYاژ کانYال  ١و سYتون
سوم ولتاژ کانال  ٢است ذخيره می شوند .اين فايل متنی بوده و توسط برنامهھای  Excelو  Notpadقابل باز کردن
و اديت ھستند.
نکته :١در حالت رکوردر بعلت حجم زياد حافظه ،ذخيره سازی با فرمت متن انجام نمی شود .
نکته :٢برای ذخيره الجيک از فرمت غير متنی )باينری( استفاده کنيد.
نکته :٣ذخيره فايلھا ،بخصوص در حالت رکوردر که حجم زيادی از اطالعات ذخيره می شود ممکن است زمان ببرد.
نکته :۴در منوی نصب برنامه در ويندوز يک برنامه کمکی بنام  Convertبرای تبديل فرمتھا وجود دارد.
گزينه  Loadبرای باز کردن فايلھای ايجاد شده قبلی است .در حالت رکوردر تنھا فايلھای با پسوند ) (RECو در
حالت اسيلوسکوپ و اسپکتروم فايلھای ) (SCPو ) (CSVبرای لود قابل دسترس ھستند .در حالت رکوردر  ،فايلھايی
که بزرگتر از حافظه باشند بصورت چند صفحهای بازيابی خواھند شد و با زدن دکمهھای  PageUpو PageDown
يا با انتخاب  Next Memory Pageيا  Previous Memory Pageاز منوی  Memoryمی توان در حافظه آنھا را
بازيابی کرد .
نکته :فايلھا را با قابليت  Drag & Dropنيز ميتوان با گرفتن آيکون فايل با موش و انداختن روی صفحه نيز لود کرد.
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گزينه  Oscillosceop Setupپنجره زير را باز می کند که تنظيمات اسيلوسکوپ را تعيين می کند.

گزينه  Minimum Detectable Peak Widthحداقل پھنای پالسی را تعيين می کند که توسط Peak Decimation
قابل تشخيص می باشد زمانھای خيلی کوتاه در سيستمھای کند و قديمی می تواند در شکل موج پرش و بريدگی ايجاد
کند.
 Roll Mode Starting Rangeرنج افقی است که از آن رول مود شروع می شود  ،در صورت انتخاب زمانھای
طوالنی  ،بعلت نياز به پر شدن حافظه در حالتھای غير رول مود  ،ممکن است زمان مکث برای نمايش خيلی طوالنی
شود.
 Recorder Sampling Rateنرخ نمونه برداری ھر کانال در حالت ريکوردر است .با انتخاب اعداد کوچکتر به
قيمت کاھش حداکثر فرکانس زمان پر شدن حافظه افزايش ميابد .حداکثر نرخ انتقال  ٢٠مگابايت در ثانيه در ھر کانال
است که در اکثر مادر بردھا پشتيبانی نمی شود  .اگر با انتخاب اين نرخ در سيگنال ذخيره شده پرش و شکستگی
ديديد عدد  ١٨مگابايت را انتخاب کنيد .نرخ  ١۵مگابايت در اکثر مادر بردھای امروزی پشتيبانی می شود و برای
مادر بردھای قديمی تر نرخ  ١٠مگابايت را برای حداکثر سرعت انتقال انتخاب کنيد .چند ھسته ای بودن  CPUنيز به
حداکثر نرخ انتقال کمک می کند.
 PC Memory Allocation for Recorderميزان حافظه کامپيوتر است که در حالت ريکوردر  ،برای ذخيره ھر
کانال استفاده می شود و می بايد برای انتخاب حافظه طوالنیتر  ،کامپيوتر شما  RAMکافی داشته باشد .برای حالت
 ۵١٢مگابايت حتما می بايد حداقل  ۴گيگابايت  RAMداشته باشيد .تغيير در اين پارامتر بعد از زدن دکمه ريکورد در
نرم افزار اصلی اعمال ميشود و اگر قبال در حالت ريکورد ھستيد بايد از حالت ريکوردر خارج شده و مجدد وارد
شويد.
 Record On Hard Disk Continiouslyبا تيک زدن اين گزينه در حالت رکوردر ،با ھربار زدن دکمه ، Start
فايلی به نام  RecHDDFile.Recدر دايرکتوری محل نصب نرم افزار تشکيل می شود که اطالعات نمايش داده شده
روی صفحه نمايش در آن ھم ذخيره ميشود و محدوديت حجم آن ،فضای آزاد ھارد ديسک شماست.
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مقدار حجم مصرفی توسط اين فايل در وسط پنجره حافظه برحسب مگابايت نمايش داده ميشود که مجموع داده ھای
دوکانال است يعنی برای نرخ انتقال  ١٠مگابايت در ثانيه و مدت زمان  ١٠٠٠ثانيه فايلی با حجم  10x2x1000يا ٢٠
گيگابايت تشکيل خواھد شد.
نکته :١با فعال بودن اين گزينه با زدن دکمه  Startدر رکوردر پنجره ای باز ميشود و به شما اطالع ميدھد که فايل
قبلی پاک خواھد شد و در صورت تاييد شما ذخيره فايل جديد انجام خواھد شد .بنابراين در صورت نياز قبل از
استارت بعدی بھتر است از اين فايل برای خود  backupبگيريد.
نکته :٢تنھا در صورتی که نياز به ذخيره طوالنی مدت دادهھا  ،بيشتر از حداکثر حافظه رکوردر ) ۵١٢مگابايت(
داريد اين گزينه را فعال کنيد.
نکته :٣بطور پيشفرض يک فايل تشکيل خواھد شد ولی ميتوانيد از ليست گزينه فايلھای  ١مگابايتی تا  64مگابايتی
را انتخاب کنيد و فايلھای متوالی  RecHDDFile0- RecHDDFilenکه شماره آنھا افزايش میيابند تشکيل شود.
توجه داشته باشيد که برای فعال کردن اين قابليت در نرخھای نمونه برداری باال  ،عالوه بر فضای خالی نياز به يک
ھاردديسک سريع که  defragmentھم باشد نياز داريد تا در ذخيره اطالعات پرش و قطعی ايجاد نشود .در صورت
استفاده از ھاردھای غير مکانيکی ) (SSDنيازی به  defragmentبودن ھارد نيست.
فايل ايجاد شده باينری و ھمانند فايلھای ايجاد شده توسط  SaveAsمیباشد .اين فايل را بعدا ميتوانيد توسط گزينه
 Loadدر منوی فايل از محل نصب نرمافزار بازيابی کنيد که بصورت چند صفحه ای بازيابی خواھد شد و با زدن
دکمهھای  PageUpو PageDownيا انتخاب  NextMemoryPageيا  PreviousMemoryPageازمنوی
 Memoryمیتوان در حافظه آنھا را بازيابی کرد و ديد .توجه داشته باشيد اين فايل تنھا در حالت رکوردر قابل
بازيابی است و بسته به حجم حافظه انتخاب شده برای رکوردر زمان لود شدن و تعداد صفحات آن متغيير است .يعنی
اگر يک فايل  ٢گيگی را در حجم حافظه  ۵١٢مگابايتی لود کنيد در  ٢صفحه قابل بررسی است ولی زمان لود شدن
آن طوالنی است ولی در حافظه  ٣٢مگابايتی اين فابل بصورت  ٣٢صفحه با زمان لود شدن سريع قابل بررسی است.

 Noise Marginعددی است که تعيين کننده ميزان حداکثر حذف نويز است .اعداد تا حدود  ١٠تاثيری در پھنای باند
دستگاه نمی گذارند ولی اعداد بزگتر موجب کم شدن دامنه فرکانسھای باال ھستند .عدد  ٠اين فيلتر را خاموش ميکند.
 InkSaverدر صورت روشن بودن در ھنگام پرينت پس زمينه سياه را حذف و موجب صرفه جويی در جوھريا تونر
می شود.
 Voice Activation Controlدر صورت روشن بودن اين گزينه و داشتن ميکروفون بروی صفحه اصلی يک
نشانگر با عنوان  Voxظاھر ميشود که در جلوی آن سطح صدای ورودی ميکروفون از  ٠تا  ١٢٨نمايش داده ميشود.
با افزايش سطح صدا از ميزان  ، ٢٠اسيلوسکوپ را ميتوانيد  Start/Stopکنيد .اين حالت برای مواقعيکه ھر  ٢دست
شما مشغول است و دکمه ای را نميتوانيد بزنيد مفيد است .ھرگونه صدا و کلمه ای برای فعال کردن  voxقابل استفاده
است و برای ميزان حساسيت آن بايد حساسيت ورودی ميکروفون را در تنظيمات ويندوز تنظيم کنيد .انتخابھای ممکن،
قابليت استارت با صدا ،استاپ با صدا و يکبار استاپ يکبار استارت با تيک ھر دو گزينه ميباشد.

توسط گزينه  Delete Recorder Fileدر منوی فايل می توانيد فايل  RecHDDFile.Recبدون استفاده را پاک کنيد.
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منوی  :Memoryگزينهھای اين منو عينا در ھنگام کليک راست روی پنجره سيگنال نيز باز می شوند .شامل ٢
قسمت است  ۴.گزينه بااليی منو برای  BookMarkھا است .برای توضيح آن به بخش  BookMarksرجوع
کنيد ٣ .گزينه پايينی ،بعد از لود کردن يک فايل بزرگ چند صفحهای ) (RecHDDFile.binدر حالت رکوردر فعال
میشوند و برای دسترسی به قسمتھای مختلف اين فايل می باشند.

منYوی  :DSP FunctionsبYرای گزينYه  Interpolationدو حالYت  Linearو  SincقابYل انتخYاب اسYت.
 Interpolationروش اتصال نقاط در روی صفحه است که معموال خطYی اسYت امYا در حالتھYای  800Mspsدر
اسيلوسYYکوپ مYYی تYYوان بYYرای بھتYYر ديYYدن موجھYYای سينوسYYی بYYاالی  ٢٠مگYYاھرتز از روش  SincاسYYتفاده کYYرد .بYYرای
موجھای مربعی باالی  ١٠مگاھرتز توصيه نمی شود.
گزينه  : RMS Calculationبه قسمت اندازه گيری ھای خودکار مراجعه کنيد.
گزينه  : FFT Windowحالت  ، Rectangularعدم اعمYال پنجYره بYه سYيگنال قبYل از  FFTاسYت و تنھYا بYرای
سيگنالھايی که ابتدا و انتھايشان صفر است ) مانند ضربه( توصيه می شود برای اکثر کاربردھا  BlackManتوصيه
میشود .برای توضيحات بيشتر به مراجع تخصصی  ) FFTتبديل فوريه ( رجوع کنيد.

گزينه  dbv : FFT Vertical Unitبرای نمايش لگYاريتمی محYور عمYودی ) FFTاسYپکتروم آنYااليزر( و Vrms
برای نمايش خطی است.

منوی  :Viewبا تيک زدن و يا برداشتن تيک  ۶گزينه اول اين منو ،می توان اجزاء بصری صفحه نمايش مانند شبکه
پشت موج  ،مارکرھا  ،محاسبات خودکار و نمايش نرخ نمونه برداری کنار رنج افقی را روشن يا خاموش کرد.
توسط گزينه  Colorsپنجره ای باز میشود کYه توسYط آن مYی توانيYد رنگھYای دلخYواه را بYرای اجYزاء مختلYف صYفحه
تعريYYف کنيYYد.توسYYط گزينYYه  Logic ChannelsنيYYز مYYی توانيYYد نYYام ھYYر يYYک از کانالھYYای الجيYYک را تغييYYر دھيYYد و
کانالھای غير ضروری را خاموش کنيد.
منوی  :Utilityاز قابليتھای جالب نرم افزار  ، DSLR800قابليت اجرای  dllھايی است که با قاعده خاصی نوشته
شده است و در دايرکتوری ريشه نرم افزار کپی شده باشد .اين فايلھا در ھنگام اجرا بطور خودکار پيدا شده و به منوی
 Utilityاضافه می شوند و قابل اجرا ھستند .کاربرد آنھا اضافه کردن الگوريتمھای محاسباتی و جستجو يا فيلترھای
مختلف است .برای اطالعات بيشتر به راھنمای برنامه نويسی  Plug-insدر دايرکتوری  sdkدرون  CDمراجعه
کنيد .به ھمراه نرم افزار ۴عدد  Plug-insارائه ميشود که سورس  ٣عدد از آنھا موجود است.
بھتر است در ھنگام اجرای اين برنامه ھا  ،سيگنال در حالت  stopباشد و تغيير نداشته باشد.

منوی  : Helpعالوه بر راھنمايیھا  ،توسط گزينه  Factory Resetو اجرای دوباره نرم افزار تمام تنظيمات به
حالت اولين نصب بر ميگردد.
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نرمافزار کمکی :Search
در منوی  Utilityبرای جستجو در سيگنالھای ذخيره شده بصورت آنالوگ ،الجيک و يا ترکيبی از آن دو می باشد.

اين برنامه کمکی داخلی است و بصورت dll

نيست .ابتدا می بايد سورس جستجو را تعيين کنيد که می تواند يکی از ٢

کانال آنالوگ يا يکی از بيتھای الجيک باشد .سپس شرط جستجو که در حالت آنالوگ می تواند افزايش سطح سيگنال از عدد
خاصی ) (٢۵۵-٠که ولتاژ صفر معادل  ١٢٧است يا کاھش از سطح خاص يا تساوی با سطح خاص باشد  .در حالتھای الجيک
تنھا  ٢سطح  ١و  ٠موجود است.
شما تا  ١۶شرط مختلف را می توانيد با ترکيبات  Andيا  Orاضافه کنيد و در صورت اشتباه  ،آخرين شرط را با دکمه delete
 conditionحذف کنيد.

با ھر بار زدن دکمه  ، Find/Nextپنجره سيگنال به نقطه ای پرش خواھد کرد که مجموعه شروط تعيين شده صادق ھستند.
در قسمت  Countنيز می توانيد تعداد موارديکه شروط بايد صادق باشند تا پرش به آن نقطه از سيگنال انجام شود را تغيير داد.
با زدن  Resetنيز پنجره سيگنال به نقطه صفر بر میگردد تا از نو جستجو انجام شود .توسط  Rangeنيز می توان بازهای که
جستجو در آن انجام میشود را تعيين کرد.

نرمافزار کمکی :PulseCount

با ھر بار اجرای آن تعداد لبه ھای باال و پايين رونده مابين  ٢مارکر عمودی و مارکر

 ١و  bookmark1به شما اعالم می شود .در صورت تعريف نبودن  ، bookmark1زمان آن ابتدای حافظه است.

نرمافزار کمکی :RS232-Analyzer

قادر به آناليز سيگنالھای س Iدر سورسی که مشخص کرده ايد در بازه

مشخص شده توسط  ، Rangeدر صورت تعيين پروتکل و نمايش اعداد می باشد .سورس سيگنالھا می تواند کانالھای آنالوگ يا
الجيک باشد .در دايرکتوری  Samplesدر مسير نصب ،يک مثال به نام  RS232.SCPقرار دارد که در اسيلوسکوپ

آنرا باز کرده و سورس را  CH1و تعداد بيت را  ٨و  None Parityو  Stopbits=1و  Baud=9600انتخاب کنيد
و محدوده را  Total Memoryو  Polarityرا  ۵ولت انتخاب کنيد می بايد بعد از زدن دکمه  Calculateدر پنجره
نمايش اعداد  0x31,0x32,0x33,0x34را بخوانيد.

نرمافزار کمکی :SPI-Analyzer

قادر به آناليز سيگنالھای  SPIدر صورت مشخص کردن سورس کالک و دادهھا

)در صورت موجود بودن می توانيد سيگنال  Slave Selectيا  Chip Selectرا نيز مشخص کنيد( در بازه مشخص شده توسط
 Rangeو نمايش اعداد می باشد .سورس سيگنالھا می تواند کانالھای آنالوگ يا الجيک باشد .در دايرکتوری  Samplesيک

مثال به نام  SPI.SCPقرار دارد که با مشخصات  ١۶بيت بدون  Slave Selectو سورس کالک کانال  ١و داده کانال
 ٢و محدوده  ، Total Memoryمی بايد عدد  4hرا بخوانيد.
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) FFTاسپکتروم آنااليزر( :

در اين حالت شکل موجھای دو کانال تحليل فرکانسی شده و منحنی رسم می شود که محور افقی فرکانس و محور عمودی قدرت
است .اين منحنی به شما نشان می دھد که ھر جزء فرکانسی در سيگنال چه قدرتی دارد.
برای مثال اگر سيگنالی داريد که به نويز آلوده است  ،می توان با انجام  FFTبه طيف فرکانسی آن نويز و منشYاء احتمYالی آن پYی
برد .کاربرد ديگرآن پيدا کYردن مYوج حامYل و محYدوده مدوالسYيون در مدوالسYيون فرکYانس و انYواع ديگYر کاربردھYای مخYابراتی
است .برای محاسبه اعوجاج تقويت کنندهھا نيز از پارامتر  THDکه توسط محاسبه خودکار در اختيار شما قرار ميگيرد می توانيد
استفاده کنيد.
در قسمت پايين صفحه کل اسپکتروم و در باال  Zoomشده آن ديده می شود حداکثر دقYت اسYپکتروم در انYدازه گيYری فرکYانس يYا
) (Spectrum Resolutionدر پايين صفحه نمايش داده می شود که برابر است با نرخ نمونه برداری تقسيم بر .١۶٣٨۴
در اسپکتروم آنااليزر تنھا يک مارکر افقی برای پيدا کردن فرکانس و يک مارکر عمودی برای محاسبه قدرت وجود دارد.
در محاسبه خودکار نيز فرکانس سيگنال اصلی ) (fundamentalو قدرت آن و قدرت ھارمونيکھا تYا ھارمونيYک ھشYتم محاسYبه
می شود Total Harmonic Distortion .يا  THDنيز از فرمول زير محاسبه می شود:
)  h2-h8قدرت ھارمونيکھا ھستند و  h1قدرت فرکانس اصلی است ( THD=sqrt(h2^2+h3^2+h4^2+h5^2+h6^2+h7^2+h8^2)/h1

١٧

:BookMarks
قابليت بسيار قدرتمندی برای نشانه گزاری زمان و محاسبات زمانی بخصوص برای سيگنالھای طوالنی می باشد.
با کليک راست درون پنجره سيگنال  ،منويی باز ميشود که شما می توانيد توسط گزينه  Insertتا چھار نقطه مختلف
را عالمت گزاری کنيد و بعدا توسط گزينه  Gotoدر ھمان منو ،به آنھا پرش کنيد .اين نقاط می توانند در يک صفحه
سيگنال نباشند و بعد از جابجايی پنجره سيگنال به زمانھای  delayمختلف در حافظه دستگاه  ،تا چھار نقطه را به اين
روش عالمت گزاری کنيد و سپس به سرعت از طريق گزينه  Gotoبه آنھا برگرديد.
گزينه  Hereدر زيرمنوی  Gotoجھت پرش به نقطه ای از صفحه فعلی است که نشانگر موش قرار دارد.
گزينه  Editبرای تغيير نام  BookMarkھا از شمارهھای  ۴-١به نام دلخواه شماست .توسط  Removeنيز می
توانيد آنھا را حذف کنيد ،البته با انتخاب  Insertبدون نياز به پاک کردن  ،می توان يک  BookMarkرا جابجا کرد.
عالوه بر قابليت پرش  BookMark ،شماره  ١را می توان بعنوان يک مبداء زمانی برای اندازه گيری دستی به
ھمراھی مارکر شماره  ١استفاده نمود و زمانھای طوالنی که در يک پنجره سيگنال جا نمی شوند را اندازه گيری
کرد ،به اين صورت که ابتدا نقطه دلخواه از موج را با گزينه  Insertبا  BookMark1عالمت گزاری کرده و سپس
پنجره سيگنال را به نقطه دلخواه جابجا کرد و سپس با مارکر شماره  ١نقطه دوم موج که اختالف زمانی مابين آنھا
مھم است را مشخص کرده و در پايين صفحه زمان  t1-BookMark1را بخوانيد.
ھمچنين درابزارھای اندازه گيری که در منوی  Utilityوجود دارند می توان اندازه گيری ھای خودکارمابين مارکر ١
و  BookMark1انجام داد.

١٨

:(HotKeys) دکمهھای ميانبر

PageUp= Next Memory Page when RecHHDFile.bin is Loaded in Recorder.
PageDown= Previous Memory Page when RecHHDFile.bin is Loaded in Recorder.
CTRL+Space= Start/Stop
CTRL+Right= X-Position+
CTRL+Left= X-PositionCTRL+UP= Zoom+
CTRL+DOWN= ZoomCTRL+PageUp= TimeBase+
CTRL+PageDown= TimeBaseCTRL+1= CH1 Vrange+
CTRL+Q= CH1 VrangeCTRL+A= CH1 Coupling
CTRL+Z= CH1 Zero
CTRL+2= CH2 Vrange+
CTRL+W= CH2 VrangeCTRL+S= CH2 Coupling
CTRL+X= CH2 Zero
Right Click on Sliders= Zero Slider Position
Left Double Click on Scope Screen= Show Markers
Ctrl+Left Click & Drag= Zoom to a Rectangular Area
Double Left Click OutSide Scope Screen= Hide Markers
Right Click on Scope Screen= BookMark Menu
Right Click on Memory Screen= Zero Xposition
Mouse Scroller= X-position Change
Ctrl+Mouse Scroller= Horizontal Zoom Change
Ctrl+Left Click On Memory Window= Jump to the next Signal Change
Middle Mouse Click=Start/Stop

 در. ليست تغيير خواھد کرد،  در صورتی که کنترل موش به يک ليست باکس منتقل شده باشد با اسکرول موش:نکته
 يکبار درون پنجره اسيلوسکوپ کليک،اين حالت برای اينکه بتوانيد تاخير افقی را با اسکرول موش تغييردھيد
.کنيد

١٩

انتخاب پروب ورودی:
برای كاركردن با ولتاژھای باالی  ٨٠ولت میبايد پروب  X10مورد استفاده قرار گيرد .پYروب  X10عYالوه بYر افYت
ولتاژ ،بعلت امپدانس ورودی بااليی كه دارد )  ١٠مگااھم نسبت به پروب  X1كه يYك مگYااھم میباشYد( اثYر بارگYذاری
كمتری روی سيگنال خواھد داشت و بعلت افزايش امپدانس ورودی ،در لبYهھای سYيگنال مربعYی ايجYاد Over shoot
و  under shootنخواھد كرد.
پھنای باند پروب  X1نيز به  ۶مگاھرتز محدود میباشد ،بنابراين برای كار بYا فركانسھYای بYاالتر از  ۶مگYاھرتز نيYز
پروب  X10پيشنھاد میشود.
برای كاليبراسيون پروب  ، X10ورودی پروب را به خروجی فانکشن دستگاه وصYل كنيYد و مYوج مربعYی  1KHzدر
فانکشن با دامنه مناسب برای رنج عمودی انتخاب شده توليد کنيد و رنج افقی را روی  100usو با پيچاندن پيچ تنظYيم
روی فيش پروب ،سعی كنيد شكل موج كامالً مربعی را روی صفحه داشته باشيد.

BAD

٢٠

OK

BAD

:Aliasing

طبق قانون  Nyquistحداقل نرخ نمونه برداری می بايد  ٢برابر فركYانس سYيگنال باشYد .در غيYر اينصYورت پديYده ای
بنام  Aliasingرخ می دھد كه موجب اندازه گيری غلط در اسيلوسكوپھای ديجيتال می شود.

در مثال باال ،شكل موج سينوسی فوق دارای فركانسی چند برابYر نمونYه بYرداری دسYتگاه اسYت )نقYاط دايYره شYكل(  ،بYا
وصل كردن نقاط نمونه برداری به ھمديگر شكل موج كاذب ايجاد خواھد شد ).(Alias
برای جلوگيری از  Aliasingنكات زير مفيد می باشند:
 -١در برخورد با يك سيگنال مجھول ھمواره از باالترين رنج افقYی دسYتگاه )  ( 20nsكYه دارای بYاالترين نYرخ نمونYه
برداری است استفاده كرده و رنجھا را افزايش دھيد.
 -٢از سيستم  Autosetupبرای انتخاب رنج افقی استفاده كنيد.
 -٣سيستم  PEAKنيز موجب كاھش احتمال  Aliasingمی شود.

٢١

روشھای نمونه برداری ) :( Decimation
 Decimationبه روشی گفته می شYود كYه در نرخھYای نمونYه بYرداری پYايين تYر بYرای كYاھش نYرخ نمونYه بYرداری و
حYYYذف نمونYYYهھYYYای اضYYYافه اسYYYتفاده مYYYی شYYYود .سYYYه روش  Decimationدر  DSLR800وجYYYود دارد:
 PEAK ، AVERAGEو SAMPLE
در روش  SAMPLEكYYه در اكثYYر اسيلوسYYكوپھای ديجيتYYال ارزانقيمYYت تنھYYا روش نمونYYه بYYرداری م Yی باشYYد ،بطYYور
تصادفی يك نمونYه انتخYاب مYی شYود .ايYن روش در بسYياری از شYكلھای مYوج جوابگYو مYی باشYد ،امYا چنانچYه در ميYان
نمونهھای حذف شده  ،اطالعYات خاصYی ماننYد نYويز يYا لبYه سYيگنال وجYود داشYته باشYد ،چYون نمونYه بYرداری بصYورت
تصادفی است امكان دارد از دست برود .بخصوص اين روش برای سيگنالھای با پھنای پالس كم )كمتYر از نYرخ نمونYه
برداری(  ،مناسب نمی باشد  ).مثال سيگنال ھمزمانی افقی و عمودی ويدئو(.
برای حل اين مشكل روشی بنام  Peakوجود دارد كه در آن ،اسيلوسكوپ در ميان نمونهھا بدنبال پيكھYای مYاگزيمم و
مينيمم گشته و آنھا را بجای نمونYه بYرداری تصYادفی انتخYاب مYی نمايYد .در ايYن روش تمYامی اجYزای بYا فركYانس بYاالی
سيگنال ،در ھنگام كاھش نمونه برداری حفظ می شوند .ايراد اين روش اين اسYت كYه در صYورتيكه اجYزای پرفركYانس
مورد نظر نباشند در روی سYيگنال كYم فركYانس ديYده شYده و كYار انYدازه گيYری را مختYل مYی كننYد و شYكل مYوج نYويزی
خواھد بود .برای اندازه گيری ھايی كه تنھا اجزای كم فركانس سيگنال مورد نظر می باشند روش  Averageپيشنھاد
می شود كه در آن  ،از تمامی نمونھايی که می بايد حذف شوند متوسط گرفته شYده و متوسYط نمونYه ھYا انتخYاب شYده و
نمايش داده می شود.
بطور خالصه برای ديدن اجزای پرفركانس ،لبه ھای سيگنال ،اسپايك ،گليچ ،نويز و پالسھای سوزنی از روش Peak
و بYYرای دي Yدن س Yيگنالھای كYYم فركYYانس و بررس Yی ش Yيبھای س Yيگنال از روش  Averageو در سYYاير مYYوارد از روش
 Sampleاستفاده نماييد.

AVERAGE

SAMPLE

PEAK

در شYكل فYYوق ،ھمYYانطور كYYه مYی بينيYد ،شYYكل مYYوج سينوسYی در نمونYYه بYYرداری  PeakبصYYورت نYYويزی و در نمونYYه
برداری  Averageكامال بدون نويز است .شكل موج سوزنی در روش  ، PeakبطYور كامYل نمYايش داده مYی شYود
اما در روش  ، Sampleبعضی پيكھا حذف شده اند و در روش  ، Averageھمگی پيكھا تضعيف شده اند.
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Oscilloscope Specification (DSLR800B-DSLR800C)
Analog Bandwidth

50 MHz

Channels

2

Vertical Resolution

8-Bits

Vertical Ranges

20mV/div - 10V/div

Vertical Accuracy

3%

Coupling

AC , DC ,GND

Input Impedance

1MΩ ± 2% ~ 25pF ± 3pF

Input Protection

100V

Offset Range

± 4div

Real Time Sampling

200Msps per channel

Equivalent Time Sampling

800Msps per channel

Math

FFT-Invert-XY-ADD-SUB-X10
Vpp , Vrms , Vavg , Vmax , Vmin , Freq Period , Positive

Auto Measurements
Width , Negative Width ,RS-232 Analyzer, SPI Analyzer
Trigger Source

CH1 , CH2 , Logic (DSLR800C)

Trigger Mode

Auto,Normal,Single

Trigger Sensivity

1/4 Division

Function Generator Frequency

0.1Hz-1MHz with 0.1Hz Steps

Function Generator Waveforms

Arbitrary-Triangle-Square-Sinus-Ramp

Function Generator Output

7 –Bits/ Maximum 3.6V Pk-pk

INTERFACE

USB2, USB Powered 480mA

OS

Windows7/XP/Vista (32/64 bits)- Minimum 1024x600 Pixel Screen

Recorder Specification (DSLR800B-DSLR800C)
Analog Bandwidth
Sampling Rate
Channels

Memory

10MHz

Maximum 36Msps (18Msps/ch)
2 Analog , 16 Logic (DSLR800C)
Maximum 1 Gigabyte (Using PC Memory) – Unlimited on HDD

Logic Analyzer Specification (DSLR800C)
Bandwidth
Sampling Rate
Channels

Trigger

50MHz

200Msps/ch
16 TTL (5V-1.8V Low Voltage TTL)
Slope- Equal-Unequal Pattern Recognition
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