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ها و عالقه مندان به حوزه   نیتکنس ن،یمهندس  ان،یتمام دانشجو 
  کند؟ ی و چطور کار م ستیچ لوسکوپیسبدانند ا ی به خوب دیبا کی الکترون

 نی ها از مهم تر لوسکوپیاستفاده از اس وهیبا انواع، اجزا و ش یی آشنا
 .حوزه است نیشروع به کار در ا یاقدامات برا

به   دهیچیپرکاربرد و با ظاهر پ اریبس زی تجه نیبا ا دیشما هم عالقه دار اگر
 .دیهمراه ما باش د؛یساده آشنا شو انیب

 

 ست؟ یچ لوسکوپیاس 1#

 نوسان نما از لغت یبه معنا (oscilloscope) لوسکوپیاس واژه
oscillate به اختصار آن را اسکوپ ی گاه  مشتق شده است و  
(oscope) مورد   زات یتجه  نی از مهمتر ی کی دستگاه  نیا .نامند  ی م  زین

 یها گنالیس شی نما یبرا است که ی کیالکترون یها شگاهی استفاده در آزما
 .ردیگ ی ولتاژ مورد استفاده قرار م

  شینما یصفحه دو بعد کیولتاژ موردنظر را در  گنالی ها س لوسکوپیاس
  محور به صورت معمول نشان دهنده زمان بوده و ی دهند که محور افق ی م

 .دهد ی م  شیرا نما گنالیمقدار دامنه س یعمود

  یها ی ژگی توان به و  ی داده شده م شینما نگالیس  نی استفاده از ا با
 :برد  ی پ  ریمثل موارد ز نگالیاز س ی متنوع 
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 ولتاژ  دامنه •
 فرکانس •
 گنالیس  یها زی و نو اعوجاج •
 یزمان  یها وقفه •
 ...و •

برق، صرفا با   ی مهندس  ی و به طور کل  کیدر الکترون دی دان ی که م  همانطور
  ی نوسان  یها گنالیس بلکه م؛ی برخورد ندار DC ثابت و یها گنالیس

(  ی نوسیبه شکل س یروزمره ما )مثل برق شهر  ی در زندگ ی حت ،یار یبس
در طول   راتشانییو تغ میده شیاست آن ها را نما الزم وجود دارد که

 .می زمان را مشاهده کن
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 لوسکوپ یاس   یاجزا 2#

 ی به بررس م یخواه ی م  ستیچ  لوسکوپیاس میمتوجه شد نکهیاز ا بعد
 کی  ی لوسکوپ یدهنده هر نوع اس  لیتشک قلب .میآن بپرداز ی داخل یاجزا

  ی ظاهر م  شیصفحه نما یاست که موج مورد نظر را رو یالمپ پرتو کاتد
  یکردن شکل موج ظاهر شده رو م یتنظ یمدار برا یکنار آن تعداد در .کند
 .تواند متفاوت باشد ی م  لوسکوپیقرار دارد که با توجه به نوع اس شگرینما

 :را نام برد ریتوان موارد ز  ی اجزا م  نیجمله ا از

  گنالیس یو عمود  ی افق  یی جا به جا یانحراف دهنده برا یها صفحه •
 داده شده  شینما

 است  گنالیس ی اصل شگری فلوئورسان که در واقع نما صفحه •
 کننده ولتاژ تی تقو •
 زمان  مولد •
 یتال یجی د یها پلوسکویاس یبرا تالیجیآنالوگ به د مبدل •

 

 ست؟ی چ  لوسکوپیکاربرد اس 3#

سازنده آن چه   یو اجزا ستیچ لوسکوپیاس نکهیبا هم درباره ا نجایبه ا تا
  یویدیآن و یو کاربردها  زی تجه نی ا شتریشناخت ب یبرا .میهستند آموخت

 .دیرا مشاهده کن ریز
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 لوسکوپ ی انواع اس 4#

و...  سیمتر، کول ی مثل مولت  گر،ید یر یاندازه گ یدستگاه ها  همانند
دو نوع،  نیا  .و آنالوگ دارند تالیجید  ی ها هم دو نوع اصل لوسکوپیاس

توان به صفحه    ی آن ها م نی باهم دارند که از مهم تر ی ار یبس یتفاوت ها
 .اشاره کرد شگرینما

 ست؟ی آنالوگ چ لوسکوپیاس 1-4#

صفحه و  کی از  گنال،یس شیآنالوگ، صفحه نما یها  لوسکوپیاس در
در  گنالیس شینما تیقابل صرفا شده است که لیتشک یالمپ اشعه کاتد

 .مینیب ی نمونه از نوع آنالوگ را م کی  ریتصو  ریز در .حوزه زمان را دارد

ها عالوه بر   لوسکوپینوع از اس نی در ا دیکن ی که مشاهده م همانطور
فرکانس، دوره تناوب، مقدار قله تا  یپارامترها شکل موج ولتاژ مورد نظر

 .شود ی داده م شیهم نما نگالیقله س
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 تال یجید لوسکوپیاس 2-4#

نوع  نیا .هستند ی تالی جید شی صفحه نما یاسکوپ ها، دارا گرید نوع
بودن  تالیجید لیدل به نسبت به آنالوگ دارد و یکمتر  اریمعموال وزن بس

مثال  یدارد، برا یگسترده تر  اریبس یها تیقابل ر،ی تصو یپردازش ها
 .ها را ندارد یی توانا  نیآنالوگ ا و... که مدل گنالیجمع زدن دو س یی توانا 

 .دینیب  ی را م تالی جید شی مدل صفحه نما کی از  یر یتصو  ریز در
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 ست؟ی چ  لوسکوپی کانال اس 5#

استفاده   با است که یکانال ورود 2 ا ی 1 یدستگاه به صورت معمول دارا هر
  نیی)پراب( در سمت راست پا  probe مخصوص، تحت عنوان یها میاز س

 .مشخص شده اند  CH2 و CH1 دو کلمه توسط قرار دارند و
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مجزا را  گنالی س 2توان  ی استفاده از هر دو کانال به صورت همزمان م  با
آن را   دیتوان ی به منبع ولتاژ مورد نظر م  گنالیس نی اتصال ا با .دید

 .دیآن را بشناس یها ی ژگیمشاهده کرده و و

 (probe) انواع پراب 1-5#

قالب خاص  کیهستند که دو سر آن ها  یی ها میها در واقع س پراب
موجود هستند که هر کدام  ی قالب ها با اشکال متفاوت نی ا .وجود دارد

  ی قالب کیپرکاربرد آن با سر  مدل .وندش ی استفاده م  ی کاربرد خاص یبرا
بخش  کی شود و  ی قطعات استفاده م یها هیگرفتن پا یاست که برا

 .است ی دارد که معموال به رنگ مشک  (GND) نیزم ه یپا یبرا یسوسمار 



 

8 www.namatek.com 

 

  ی موجود هستند که دو سر قرمز و مشک  زیاز پراب ها ن یگر ید مدل
 .شوند ی استفاده م  ی مثبت و منف یها هیپا یبرا دارند و یسوسمار 
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 ست؟ یچ لوسکوپیروش تست اس 6#

 گنالیکوچک هستند که س یزائده فلز  کی یها دارا لوسکوپیاس همه
به   گنالیس نی ا .شود ی استفاده م هیاول میتنظ یکرده و برا دیتست تول

با دامنه واحد و فرکانس مشخص  ی شکل موج مربع   کیصورت معمول 
به آن، شکل موج کامل  لوسکوپیاز اتصال پراب اسبعد  اگر است که

  وبیصورت مع نی ا ریغ در دستگاه سالم است و ی عنی داده شود  شینما
 .است
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  یها گنالیتوان از س ی م  نیها همچن لوسکوپیو تست اس شینما یبرا
 دیدر نظر داشته باش البته .شده توسط فانکشن ژنراتور استفاده کرد دیتول

  ی داشتن خروج زیعلت نو به نباشد و  قیروش دق نی که ممکن است ا
 .شکل موجه دقت نداشته باشند ریژنراتور مقاد  گنالیس

 

 لوسکوپ یاس ماتیبخش تنظ یاجزا 7#
 اس یمق  میتنظ  چ ی پ 1-7#

 

 :دو بخش دارند  اسی مق میتنظ یها چیپ
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 با زمان بوده و اسیمق رییتغ یبرا ( time/Div ای) sec/Div چی( پالف 
 ی م  رییرا تغ گنالینشان داده شده از س ی شما واحد زمان  چیپ نیا چاندنیپ

 یشتر یب دیمحدوده د  ای شود و شترینحو که هرچقدر زمان ب نیا به .دیده
داده   شینما لوسکوپیدر اس یشتر ی ب رات یی تغ م،یداشته باش گنالیاز س

 .شوند ی م

هر خانه  یمقدار ولتاژ بوده و اندازه ولتاژ  ریی تغ یبرا volt/Div چی( پب 
کردن هستند   یی ها مشابه رفتار بزرگ نما  چیپ نیا .شود  ی عوض م  یعمود
دوم در  چیکند و پ ی م  یی افق و محور زمان بزرگنما یاول در راستا چیکه پ

 .عمود و محور ولتاژ یراستا

 مکان شکل موج رییتغ  چ یپ  2-7#

 

  ریمقدار متغ کی دارند و  (DC) مقدار ثابت کیمتناوب  یها گنالیس
(ac) یها چیپ ریی که با تغ position توان مقدار ی م DC نییرا باال و پا  

 .جا به جا کرد  شیصفحه نما یبرد و شکل موج را رو
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 موج شکل  ماتی تنظ 3-7#

کردن شکل موج به  میشما هم سوال شده که روش تنظ یبرا احتماال
که تمام  مییبگو دیپاسخ با در ست؟یچ لوسکوپیاس یرو قیصورت دق

  کی، ac و DC قیمقدار دق نیی و تع گنالیس میتنظ یبرا  ها لوسکوپیاس
کانال ها بوده   مات یدر بخش تنظ ی گاه  دارند که GND تحت عنوان نهیگز

خط  دیتوان ی شما م  نهیگز  نیانتخاب ا با .دکمه مجزا دارد کی ی و گاه 
  دیوسط صفحه است منطبق کن قایصفر موج را بر خط صفر دستگاه که دق

 .دیو به ادامه کار بپرداز 

 لوسکوپ یها با اس  تیکم یر یاندازه گ 4-7#

 

بخش مجزا دارند که مقدار   کی شرفتهی پ تالیجید یاز دستگاه ها  ی برخ
با  مات یتنظ نی ا معموال .کند ی م یر یرا اندازه گ گنالیاز س  ی مشخص  یها

که از   یی پارامترها .است تی)اندازه( قابل رو measure استفاده از دکمه
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شوند شامل دوره تناوب، فرکانس، دامنه و...  ی داده م  شی موج نما کی
 .شود ی م

 فرض  شیپ ماتیبه تنظ یبازگردان  5-7#

 

دارند که اگر شما  AUTO SET یدکمه کاربرد  ک ی اسکوپ ها  اکثر
دکمه شکل موج در  نیزدن ا با د،یداده باش رییرا تغ یاد یز ی لیخ مات یتنظ
داده   شیو نماشده  یممکن توسط دستگاه نمونه بردار   تیوضع  نیبهتر

  ی فرض برم  شیبه حال پ مات یتنظ   ی ساده تر تمام انیبه ب ای .شود ی م
 نی ها، ا می گرفتن س زیاوقات در اثر نو ی ممکن است گاه  البته .گردند

 .کار نکند حی بخش به طرز صح
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 (TRIGGER) گریتر  7#- 6

 

  یمدار، شکل موج رو کیاز  ی اوقات بعد از اتصال پراب به قسمت  ی گاه
  علت .ماند ی جا ثابت نم  کی کند و ی شروع به حرکت م شیصفحه نما 

  گریتر .است لوسکوپیدستگاه اس ی رو گریتر  مات یامر بهم خوردن تنظ نیا
شروع به  یمعناست که دستگاه، شکل موج را از چه نقطه ا نیشدن به ا
 لوسکوپیاس یور TRIGGER چیتوان از پ  ی م  گریتر میتنظ یبرا .رسم کند
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فرض   شیآن را به صورت پ AUTO SET با زدن دکمه ای استفاده کرد و
 .کرد نیی تع

دارند،  ی متنوع اریبس یها مدل ها و برندها لوسکوپیکه اس یی آنجا از
موارد خاص  در باشند که یشتر یب  یها و دکمه ها چیپ  یممکن است دارا

توان روش کار با آن ها را   ی م ازیو در صورت ن رندیگ ی مورد استفاده قرار م
 کاتالوگ دستگاه خواند. یاز رو


