
Ostsilloskoobi DSO138 mini komplekt iseseisvaks kokkupanekuks (mudel: 13805K)

Kasutusjuhend ver 0.4
Kasutatav trükkplaat: Peamine: 109-13800-001

Analoog: 109-13801-0011
Kasutatav püsivara: 113-13810-110 või hilisem

Vajaminevad tööriistad Enne alustamist

Märkused

Jootekolb (20 W)

Jootetraat

Multimeeter

Kruvikeeraja

Traaditangid

Pintsetid

Kontrollige väärtusi ja koguseid võrrelduna loetletud osadega.

Tehke endale selgeks kõigi osade polaarsus ja suund.

Seadke valmis USB-kaabel koos mikro-USB-konnektoriga.

Juhiseid valikuliste komponentide (sh ja ) kohtaBNC-andurid, ümbrised akulaadijad
ei ole käesolevas kasutusjuhendis antud. Kui olete need ostnud, tutvuge palun nende
kasutusjuhenditega, mille leiate veebilehelt www.jyetech.com.
Palun külastage veebilehte www.jyetech.com ka muude dokumentide osas, mis on
seotud skeemide, veaotsingu, püsivara uuendamise, mehaanika, lainekuju
üleslaadimise jms.

1. samm

2. samm

Testimine ja peamise plaadi kokkupanek

Analoogplaadi kokkupanek (järgige numbrite järjekorda)

1. Kontrollige peamist plaati

1. Takistid 4. LED

5. Kondensaatori trimmerid

7. Pistikud

8. Elektrolüütilised takistid

9. Liuglülitid6. Keraamilised kondensaatorid

2. Diood

3. HF-drossel

Katood

2. Pistikud (emaskontaktiga)

2. 10. Pistikud (isaskontaktiga)

11. Testsignaali rõngas

13. Möödaviigud

12. Kontaktlüliti

Enne osade paigaldamist peamisele plaadile
Kasutage USB-kaablit mikro-USB-pistikuga, et
luua peamisele plaadile läbi J7 toiteühendus.
Ostsilloskoobile peaks käivitamisel ilmuma
kuvaekraan, mis sarnaneb allpool oleva joonisega.
D1 (LED) peaks vilkuma käivitamisel kolm korda.

Kontrollige
ekraani

Lülitage
toide sisse

1 x 10 kontakti

1 x 2 kontakti

1 x 3 kontakti

1 x 10 kontakti

1 x 3 kontakti

1 x 2 kontakti

Tähelepanu
Kui tuvastate probleemi, ärge jootke
ühtegi osa peamisele plaadile. Vastasel
juhul kaotab garantii kehtivuse.
Probleemide korral võtke ühendust
edasimüüja või ettevõttega JYE Tech.

Pange tähele:
mõõtke alati enne jootmist
takisti väärtusi, sest
värvilisi ribasid on kerge
valesti lugeda.
Takistid on kõik 1/8 W.

Jootke positiivne poolus
(pikem juht) nelinurkse
padja külge.

LED, sinine,
diam. 3 mm

2 kontakt, 2,54 mm,
täisnurkne

Jootke positiivne
poolus (pikem juht)
nelinurkse padja külge.

Märkus: ärge paigaldage
J1, kui kasutate BNC-
konnektorit.

(külgliug)

1. Tehke juhtmest väike
rõngas.

2. Jootke rõngas kahe J4 ava
külge (nagu on näidatud
fotol).

Viige juhe läbi kattekorgi ning
jootke juhe haagi klemmi
külge, nagu on näidatud
joonisel. Juhtme värv peaks
sobituma haagi värviga.
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14. Haagiga andurid

1. Kontrollige pinget ja juhtseadiseid

Viige juhe läbi kattekorgi ning jootke juhe haagi klemmi külge,
nagu on näidatud joonisel. Juhtme värv peaks sobituma haagi
värviga.

3. samm Analoogplaadi testimine

Lõplik väljanägemine

Sidestuslüliti
(seadistatud
GND peale)

Toide (USB)

Asetage negatiivne
kontakt GND juurde

Kontrollväärtused
(*) sisendist sõltuv

Märkus:
V2–V4 puhul võib esineda
varieeruvust vahemikus kuni
±0,2 V sõltuvalt toitepingest.

Paigaldage peamine plaat
analoogplaadile. Lülitage J7 kaudu sisse
toide 5 V DC.

Seadistage lüliti [CLP] GND peale, [SEN1]
väärtusele 1 V ja [SEN2] väärtusele X5.

Kontrollige pingeid punktides vastavalt
joonisele.

Kontrollige, kas liuglülitid ja nupplülitid
töötavad korrektselt.

Kui kõik on korras, kalibreerige C4 ja C6
(vt paremal olevaid juhiseid).

Kuva ja juhtseadised
Tähelepanu
1. Toitepinge ei tohi ületada 8 V.
2. Lubatud maksimaalne signaali

sisendpinge on 50 Vpk (100 Vpp).

Spetsifikatsioonid
Maksimaalne diskreetimissagedus
reaalajas

Analoog ribalaius 0–200 Khz

Tundlikkusvahemik 10 mV/div – 5 V /div

Maksimaalne sisendpinge 50 Vpk (1X andur)

Sisendtakistus 1 M / 20 pFΩ

Eraldusvõime 12 bitti

Salvestuspikkus 1024 punkti

Aeglaotuse vahemik 500 s /Div – 10 us / Div

Käivitusrežiimid Automaatne, normaalne, üksik

Käivituse asendi vahemik Keskel (fikseeritud)

Käivitusallikad Sisemine/välimine

Väline käivituslävi Madal: 1,1 V, kõrge: 2,2 V

Väline käivitussisendi vahemik 10 V – 10 V (max)

Toide 3,5 V – 5 V DC

Voolutarve < I00 mA

Mõõdud 85 x 75 x 15 (mm)

Kaal 50 g (ilma andurita)

1 M Sa/s

C4 ja C6 kalibreerimine

1. Sisestage haagiga andur J1-ga. Ühendage punane haak testsignaali
klemmiga J4 ja jätke must haak ühendamata.

2. Seadistage lüliti [SEN1] väärtuse 0,1 V peale ja lüliti [SEN2] väärtusele
X5. Seadistage lüliti [CLP] väärtustele „AC“ või „DC“.

3. Reguleerige aeglaotus 2 ms peale. Peaksite nägema lainekuju, mis
sarnaneb allpool olevatel fotodel näidatuga. Kui jäljed ei ole stabiilsed,
reguleerige käivitusläve (roosa kolmnurk paremal ekraani ääres), kuni
kuva on stabiilne.

4. Keerake C4 (kondensaatori trimmer) väikese kruvikeerajaga, et lainekuju
oleks konkreetne täisnurk (foto C).

5. Seadistage lüliti [SEN1] väärtuse 1 V peale ja [SEN2] väärtuse X1 peale.
Muid seadistusi ärge muutke. Reguleerige C6 nii, et kuvatakse
konkreetne täisnurkne lainekuju.

Toimingud

Muud toimingud

nupp [SEL]: valige reguleerimiseks parameeter. Valitud parameeter tuuakse esile.
nupud [+] ja [-]: reguleerige nupu [SEL] abil valitud parameetrit.
nupp [OK]: peatage lainekuju värskendamine (sisenemine ooteolekusse (HOLD)). Lainekuju

värskendamise jätkamiseks vajutage uuesti seda nuppu.
lüliti [CPL]: seadistage sidestus valikute „DC“ (alalisvool), „AC“ (vahelduvvool) või „GND“

(maandus) peale. Kui valite maanduse, ühendatakse ostsilloskoobi sisend väljast lahti
ja ühendatakse maandusega sisemiselt (0 V sisend).

[SEN1] / [SEN2]: reguleerige tundlikkust. Funktsioonide [SEN1] ja

Ärge musta haaki
ühendage

Ühendage punane
haak testsignaali
väljundiga

A – ei ole piisav B – liiga palju C – hea

Funktsioonid Toimingud
Vertikaalse asendi
reguleerimine

Mõõtetulemused
SEES/VÄLJAS

Lainekuju salvestamine

Lainekuju taaste

Vaikeväärtuste taastamine

Horisontaalse asendi
tsentreerimine

Käivitusläve
tsentreerimine

Lainekuju andmete
saatmine

Testsignaali amplituudi
lülitus

Analoogvõimenduse
kalibreerimine

Viige kursor vertikaalse asendi indikaatori juurde. Hoidke nuppu [OK] 3 sekundi vältel all. Seejärel järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.

Viige kursor aeglaotuse juurde. Hoidke nuppu [OK] 3 sekundi vältel all, et lülitada SISSE või VÄLJA ekraanil
mõõtetulemuste kuvamine, sealhulgas Vmax, Vmin, Vavr, Vpp, Vrms, sagedus, tsükkel, impulsi kestus ja töötsükkel.

Vajutage samaaegselt nuppe [SEL ] ja [+]. Hetkel kuvatav lainekuju salvestatakse EEPROMi. EEPROMis
olemasolevad andmed kirjutatakse üle.

Vajutage samaaegselt nuppe [SEL] ja [-]. Taastatud lainekuju kuvatakse alati ooteolekus.

Hoidke nuppe [+] ja [-] samaaegselt umbes 3 sekundi vältel all.

Viige kursor ülemisele ribale. Hoidke nuppu [OK] umbes 3 sekundit all.  Sel viisil liigutatakse kuvaaken hõivepuhvri
keskele.

Viige kursor käivitusläve indikaatori juurde. Hoidke nuppu [OK] 3 sekundi vältel all. Selle viisil seadistakse
käivituslävi signaali ulatuse keskmise väärtuse peale.

Kui hoiate 3 sekundi vältel all nuppu [SEL], saadetakse lainekuju andmed teksti kujul läbi jadapordi J5.
Edastuskiirus on 115200. Andmeformaat on 8N1.

Viige kursor käivituskalde indikaatori juurde. Hoidke 3 sekundi vältel all nuppu [OK], et viia läbi testsignaali
amplituudide lülitamine 3,3 V ja umbes 0,14 V vahel. Amplituud on näha kujutisel       ekraani ülaosas.

Viige kursor käivitusallika indikaatori juurde. Hoidke 3 sekundi vältel all nuppu [OK],  et siseneda
analoogvõimenduse kalibreerimise režiimi. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

[CPL]:
sidestuse valik

Horisontaalne
asend

Signaali sisend

Toitesisend

Sidestus

Ostsilloskoobi
režiim

Tundlikkus
(V/div)

Aeglaotus
(s/div)

Vertikaalse
asendi
indikaator

[SEL]:
parameetri valik

[OK]:
OOTA/KÄIVITA

Käivitus-
režiim

Käivitus-
allikas

Käivituslävi
(ainult sisemine)

Väline käivitus
sees (PB15)

Käivitusläve
indikaator

Käivituse
olek

[SEN2]:
tundlikkuse
valik 2

[SEN1]:
tundlikkuse
valik 1 Lähtestamine

(lühistades kaks
patja)

Käivitus-
kalle

[+] ja  [-]:
parameetri
reguleerimine


