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សូមេ រពជ បជូនដល់េ ក គអក គ សិស នុសិស  នងិអកេ ប ស់ ងំអស់ េ យ ន ប  កមហុ៊ន 

ប៊ ី យអនិធីហីក អុិន សមុនិ (BSI) ) េយងខុំ ែ បសំរលួេស វេ ែណ អំំពី រេ ប ស់ឧបករណ៍េនះ 

ែខរកុងេ លបំណងជួយ សំរលួដល់អកេ ប ស់ ពិេសសេ ក គអក គ សិស នុសិស ែដល តវ

របេ ង ន នងិ េរ នេ យ ន បសិទិ ពខស់។ 

រែ បសំរលួេស វេ ែណ អំំពី រេ ប ស់ឧបករណ៍េនះ និង រែចកជូនេនះ កមហុ៊ន  មនិ ន រទទួលកំៃរអី

េឡយ។ រែ បសំរលួេនះ រចូលរមួចែំនកជំនួយមយួែផករបស់ កមហុ៊ន កុង រជួយ កុង របេងន បសិទិ ព

របេ ង នរបស់េ ក គ អក គ នងិ រសិក ររបស់បូនៗសិស នុសិស ែតប៉ុនេ ះ។ 

កមហុ៊នេយងខុំ សំុអភយ័េ សទុក មុននូវ ល់កំហុសឆង ងំ យ ែដលេកត នេ យអេចត ពី រែ ប

សំរលួេនះ។ សូមេ ក គ អក គ សិស នុសិស ងំអស់  េម េ គយល់ នងិអធ ស័យ។  

េ កុងករណីែដលេ ក គ អក គ សិស នុសិស  នប កុង រេ ប ស់ឧបករណ៍េនះ សូមជួយ ទំ កទ់ំនង

មក នអ់កបេចកេទសរបស់ កមហុ៊នេយងខុំដូច ងេ ម៖ 

កមហុ៊ន ប៊ី យអិនធីហីក អិុន សមុនិ (BSI) 

ផះេលខ ១៧៨អេឺហ រ ៉ូ និងអឺអង ផូវ១៩៧២ ស តភ់េំពញថី ខណែសនសុខ ភេំពញ  

ទូរសព ០២៣ ៩០២ ០៨៨ 
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1. ត មវ រសុវតិ ពទូេ   

មុនេពល បតិបតិ រ មយួ សូម ន រ បង បយត័សុវតិ ព ងេ ម េដម េីជ ស ង ររងរបសួ ង យែដល
ចេកត ន និង រ រផលិតផលេនះ ឬផលិតផលេផ ងេទ តែដល បពី់ រខូច ត។ 

េដម េីជ ស ងេ ះ កែ់ដល ចេកត ន ផលិតផលេនះ តវ នេ បែតកុងជួរែដល នប កប់៉ុេ ះ។  

នែតអកបេចកេទសែដល នលកណៈសម តិ គប់ ន់េទែដល ចអនុវត រែថ ំ ន។  

េដម េីជ ស ងេ ះអគីភយ័ ឬរបសួ ល់ខួន៖ 

 ប់ រេសុបអេងតឱ ន តឹម តវ។ ចុងដីៃន រេសុបអេងត តវ េ នឹងដំ ក់ លដី។ 
សូមកុំ បចុ់ងដីេ ដំ ក់ លវជិ ន។  

 េ បែខ មពល តឹម តវ។ េ បែតែខ មពលែដលផតផ់ង់ មយួផលិតផល និង ន រប កឱ់ េ ប ស់េ
កុង បេទសរបស់អក។  

 បឬ់ ចឱ់ ន តឹម តវ។ េ េពលែដល រេសុបអេងត ឬេតស មំុខ តវ ន បេ់ បភពវ ៉ុល សូមកំុ ប ់
និង ច់ រេសុបអេងត ឬេតស មំុខេ យៃចដន ។  

 ផលិតផល នមូល ន។ ឧបករណ៍េនះ តវ ន បម់ក មួយនឹងែខ មពល។ 
េដម េីជ ស ង រឆកអ់គីសនី ែខ ដី តវែត កដ់ី។ 
ផលិតផល តវែត នមូល ន តឹម តវមុនេពល ន រត ប់ មយួ នីយប ូ ល ឬទិនផលរបស់ ។  

េ េពលដំេណ រ រេ យ មពល AC មនិ តវ នអនុ តឱ ស់ បភព មពល AC េ យ ល់េទ េ ះ
ដី កល ង និងែខ េភងដី តវ ន ប់ មយួ  េបមនិដូេចះេទ នឹងេធឱ េស គីខី។ 

េដម េីជ ស ង រឆកអ់គីសនី តវែត នែខ ដីត បរ់ ងដី និង ចកដី (េ ងេ យបនះផលិតផល)។ 

 ពិនិត រ យតៃម នីយ ងំអស់។ េដម េីជ ស ងេ ះ កេ់ភង ឬឆក ់សូមពិនតិ េមល រ យតៃម និង
ស ស ល់ ងំអស់ៃនផលិតផលេនះ។ 
សូមេមលេស វេ ែណ រំបស់អកេ បស បព់ត័៌ នបែនមអំពី រ យតៃម មុនេពល បេ់ ឧបករណ៍។ 

 កំុដំេណ រ រេ យ នគ មប។ កំុដំេណ រ រឧបករណ៍េ យគ មប ឬបនះ តវ នដកេចញ។ 

 េ ប Fuse តឹម តវ។ េ បែត បេភទែដល នប ក ់និងហុយសីុប យតៃមស បឧ់បករណ៍េនះ។  

 េជ ស ងេស គីបះ៉ ល់។ កំុបះ៉ចំនុច បសព និងស ស តុែដលេលចេចញេ េពលឧបករណ៍ តវ នេបក។  

 កំុ បតិបតិ រ បសិនេប ន រសង យ័។ បសិនេបអកសង ័យ រខូច តេកតេឡងចេំ ះឧបករណ៍េ ះ 
សូមពិនិត េមល េ យបុគលិកេស កមែដល នសមត ព មុនេពល បតិបតិ របែនមេទ ត។  

 េ ប Oscilloscope របស់អកេ កុងតំបនែ់ដល នខ ល់េចញចូល នល។ តវ កដ ឧបករណ៍ែដល ន
ដំេឡងេ យ នខ ល់េចញចូល តឹម តវ សូមេមលេស វេ ែណ អំកេ ប ស់ស បព់ត័៌ នលមតិបែនម។  

 កំុដំេណ រ រកុង ន ពេសម។ 

 កំុេធ បតបិតិ រកុងបរ ិ សផុះ។  

 រក ៃផផលិតផលឱ ត និងសួត។
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2. លកខណសុវតិ ព និងនមិតិស   

លកខណសុវតិ ព 

លកខណេ កុងេស វេ ែណ េំនះ។ លកខណ ងេ ម ចប ញេ កុងេស វេ ែណ េំនះ៖  

  រ ព ន៖ រ ព នប ញពលីកខណ ឬ រអនុវតែដល ចប លឱ នរបសួ ឬ តប់ង់ យុ

ជីវតិ។ 

  រ បង បយត័៖ រ បង បយត័ប ញពីលកខណ ឬ រអនុវតែដល ចប លឱ ខូច តដល់

ផលិតផលេនះ ឬ ទព សម តិេផ ងេទ ត។ 

លកខណេលផលិតផល។ លកខណ ងេ ម ចប ញេលផលិតផលេនះ៖  

េ ះ ក៖់ ប ញ នរបសួ ឬេ ះ ក់ ចេកតេឡង មៗ។ 

រ ព ន៖ ប ញ នរបសួ ឬេ ះ ក់ ចចូលដំេណ រ រ ន។  

បយត័៖ ប ញពី រខូច តែដល ចេកត នចំេ ះឧបករណ៍ ឬ ទព សម តិេផ ងេទ ត ចនឹងេកតេឡង។ 

និមតិស សុវតិ ព 

និមតិស េ េលផលិតផល។ និមតិស ងេ ម ចេលចេឡងេ េលផលិតផល៖  

 
វ ៉ុលេ ះ ក ់

 
េ ងេ េស វេ ែណ  ំ

 
ចក ៉ ស់ រ រ 

 
៉ ស់ Chassis  

 
េតស ៉ ស់   

េដម េីជ ស ង រខូច ត ង យ និង រ រ រខូច តផលិតផល និងឧបករណ៍ែដល ន ប ់សូម នេ យ
បង បយត័នូវពត័៌ នសុវតិ ព ងេ មមុនេពលេ បឧបករណ៍ កល ង។ ផលិតផលេនះ ចេ ប នែតេ កុង

កមវធីិែដល នប កប់៉ុេ ះ។  

 រ ព ន៖ 

ែនល ងំពីរៃន oscilloscope គឺមនិ ច់េ យអគិសនី។ ប ញគួរែត ប ន់យកមលូ នរមួកំឡុងេពល ស់

ែវង។ េដម ី រ រេស គីខី ដីេសុបអេងត 2 មនិ តវ ប់េ ក មតិ DC ែដលមនិ ចពី់  2 េផ ង េទ។  

 រ ព ន៖ 

ប ញគួរែត ប ន់យកមលូ នរមួកំឡុងេពល ស់ែវង។ េដម ី រ រេស គីខី ដីេសុបអេងត 2 មនិ តវ បេ់
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ក មតិ DC ែដលមនិ ចព់ី  2 េផ ង េទ។ 

ដ មៃន រត បែ់ខ ដី oscilloscope៖ 

Ground Clip

Signal Input

Oscilloscope Electrical OutletProbe

Power Cord

 

ដ មៃន រត បែ់ខ ដីេ េពលែដល oscilloscope េ បថ តវ ន បេ់ កំុព ូទរ័ែដលដំេណ រ រេ យ AC 

មរយៈ ចក:  

 

មនិ តវ នអនុ តឱ ស់ មពល AC េ េពលែដល oscilloscope តវ នបំ កេ់ យ AC ឬេ េពលែដល 

oscilloscope មពលថ តវ ន បេ់ កំុព ូទរ័ែដលដំេណ រ រេ យ AC មរយៈ ចក។ 

 
រ ព ន៖ 

េដម េីជ ស ង រេឆះ ឬ រឆកអ់គិសន ីេ េពលែដលស ប ូ ល oscilloscope នត ប់

េលសពី 42V peak (30Vrms) ឬេ េលេស គីេលសព ី4800VA សូមចំ ំ តុ ងេ ម៖ 

 េ បែត ប បស់ងត់ងស់ ុងែដល នអុីសូឡង ់នងិេតស មុំខប៉ុេ ះ។ 

 ពិនិត េ គ ងបែនមដូច  ប បស់ងមុ់នេពលេ ប េហយជំនួស បសិនេប ន រ

ខូច ត មយួ។ 

 ដក ប បស់ង ់េតស និងេ គ ងបែនមេផ ងេទ ត មៗប បពី់េ ប ស់។ 

 េ ះែខ  USB ែដល ប ់oscilloscope និងកំុព ូទរ័។  

 មនិ តវេ បវ ៉ុលប ូ ល ងេលក មតិៃនឧបករណ៍េ ះេទ េ ះវ ៉ុលចុងៃន ប បស់ងនឹ់ង

ប ូ នេ យ ល់េ  oscilloscope ។ េ បេ យ បង បយត័េ េពលែដល រេសុប

អេងត តវ នកំណត់  1: 1 ។ 
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 កុំេ បឧបករណ៍ ប ់BNC ឬែដកែដល ត ត ង។ 

 កុំប ូ លវតុេ ហៈេ កុងឧបករណ៍ ប។់ 
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3. លកណៈទូេ   

 Bandwidth: 30MHz; 

 Sample rate(real time): Up to 250MS/s; 

 Dual channel, 10K points on each channel for the Record length;  

 Autoscale function; 

 smart design body; 

 8 inch high definition TFT display (800 x 600 pixels); 

 Built-in FFT function; 

 Pass/Fail Function, optically isolated Pass/Fail output; 

 Waveform record and playback; 

 VGA port (optional); 

 Various triggering function;  

 USB, LAN communication ports; 

 Built-in Chinese and English help system; 

 Multiple language support.
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4. េស វេ ែណ អំកេ ប ស់វយ័េកង 

ជំពូកេនះនិ យអំពី ប នបទ ងេ ម ចម ង៖  

 រែណ អំំពរីច សមន័ៃន oscilloscope   

 រែណ អំំពចីំណុច ប កអ់កេ ប 

 រេប បអនុវត រ តតពិនិត ទូេ   

 រេប បអនុវត រ តតពិនិត មុខ រ 

 រេប បបេងតសំណង រេសុបអេងត 

 រេប បកំណតp់robe attenuation coefficient   

 រេប បេ ប ប បស់ងេ់ យសុវតិ ព  

 រេប បអនុវត រ កិតេ យស័យ បវត  

 រែណ អំំពី បពន័ប រ   

 រែណ អំំពី បពន័េផក  

 រែណ អំំពី បពន័ trigger  
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រែណ អំំពីរច សមន័ៃន Oscilloscope  

េ េពលែដលអកទទួល ន oscilloscope បេភទថី អកគួរែត ល់បនះ ងមុខរបស់ មុនសិន។ 
ជំពូកេនះេធឱ ន រពពិណ៌ ម អំពី បតិបតិ រ និងមុខ រៃនបនះ ងមុខៃន oscilloscope Edscope 3000 
ែដល ចឱ អក ុ ំ មយួ រេ ប ស់ oscilloscope កុងរយៈេពលដខ៏ីបំផុត។ 

បនះ ងមុខ  

Eduscope 3000 ផល់នូវបនះ ងមុខដ៏ ម មយួែដល នមុខ រេផ ង ដល់អកេ ប ស់ស ប់ រប ប់

បតិបតិ រមូល នមយួចំនួនរបស់ពួកេគ ែដលកុងេ ះប៊ូតុង និងប៊ូតុងរុញមុខ រ តវ នរមួប ូ ល។ 

ប៊ូតុង នមុខ រ សេដ ងនឹង oscilloscopes េផ ងេទ ត។ ប៊ូតុងចំនួន 5 (F1 ~ F5) េ កុងជួរឈរេ ជង ង ំ

ៃនេអ កងប់ ញ ឬេ កុងជួរេដកេ មេអ កងប់ ញ (H1 ~ H5) គឺ ប៊ូតុងេ ជសេរ សមុនុឺយ ែដល មរយៈេ ះ 

អក ចកំណតជ់េ មសេផ ងៗស បម់ុនុឺយបចុប ន។ ប៊ូតុងរុញេផ ងេទ តគឺ ប៊ូតុងមុខ រ ែដល មរយៈេ ះអក

ចប ូ លមុនុឺយមុខ រេផ ងៗ ឬទទួល នកមវធិីមុខ រ ក់ កម់យួេ យ ល់។ 

 

រូប 4-1 បនះ ងមុខ 

Keterangan: 

1. Power on/off 
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2. Display area 

3. Control (key and knob) area 

4. Probe Compensation: Measurement signal(5V/1KHz) output 

5. EXT Trigger Input 

6. Signal Input Channel 

7. Menu off 

បនះចំេហ ង ង ំ  

 

រូប ពទី 4-2 បនះចេំហ ង ង ំ 

រពិពណ៌ ៖ 

1. USB Host port: តវ នេ បេដម េីផរទិននយ័េ េពលែដលឧបករណ៍ USB ងេ បេ់  oscilloscope 

តទុ់ក  "host device"។ ឧ ហរណ៍៖ េ ប ចកេនះេដម រីក ទុកឯក រទ មងរ់លកចូលេ កុង ស 

USB ។ 

2. ចកឧបករណ៍ USB: តវ នេ បេដម េីផរទិននយ័េ េពលែដលឧបករណ៍ USB ងេ បេ់  

oscilloscope តទុ់ក  "ឧបករណ៍ សករ" ។ ឧ ហរណ៍៖ េដម េី ប ចកេនះេ េពល បកុ់ំព ូទរ័េ  
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oscilloscope េ យ USB ។  

3. ចក COM/VGA (ជេ មស): េដម ី ប ់ oscilloscope មយួឧបករណ៍ ងេ ចកេស េរ ល ឬេដម ី ប ់

oscilloscope មយួនឹងម៉ូនីទរ័ ឬ projector  VGA output ។ 

4. ចកៃនលទផលសីុ ៉ ល់ trigger output & Pass/Fail output 

5. ចក LAN: ចកប ញែដល ច តវ នេ បេដម ី ប់ មយួកុំព ូទរ័។  

បនះ ងេ យ 

 

រូប ពទី 4-3 បនះ ងេ យ 

រពិពណ៌ ៖ 

1. Handle 

2. Air vents 

3. AC power input jack 

4. Fuse 

5. Foot stool (which can adjust the tilt angle of the oscilloscope) 
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តំបន ់ គប់ គង ( គបចុ់ច និងប៊ូតុង)  

 

រូប ព 4-4 ទិដ ពទូេ ៃន បចុ់ច 

រពិពណ៌ ៖ 

1. Menu option setting: H1~H5 រកំណតជ់េ មសមុនុឺយ៖ H1~H5 

2. Menu option setting: F1~F5 រកំណតជ់េ មសមុនុឺយ៖ F1 ~ F5 

3. Menu off：turn off the menuបិទមុនុឺយ៖ បិទមុនុឺយ  

4. M knob (Multipurpose knob): េ េពលែដលនិមតិស មយួេលចេឡងកុងមុនុឺយ ប ញ អក ចបងិល 
M knob េដម េី ជសេរ សមុនុឺយ ឬកំណតត់ៃម។ អក ចចុច េដម បិីទមុនុឺយេ ងេឆង។  

5. Function key area: សរបុ 12 keys 

6. តំបន់ គប់ គងប រែដល ន បចុ់ច 3 និង 4 knobs ។ 

"CH1 MENU" និង "CH2 MENU" តវ េ នឹង រកំណតម់ុនុឺយកុង CH1 និង CH2 បចុ់ច "Math" 

សំេ េលមុនុឺយគណិតវទិ  មុនុឺយគណិតវទិ ន បតិបតិ រ មំយួ បេភទ រមួ ន CH1-CH2, CH2-CH1, 

CH1+CH2, CH1*CH2, CH1/CH2 និង FFT។ ប៊ូតុងពីរ "ទី ងំប រ" គប់ គងទី ងំប រៃន CH1 / CH2 

និងពរី "VOLTS / DIV" ត នវ ៉ុល តតពិនតិ ៃន CH1, CH2 ។ 
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7. តំបន់ គប់ គងេផកែដល ន គបចុ់ច 1 និង 2 knobs ។ ទី ងំេកះ គប់ គងប៊តុូង "ទី ងំេផក" មូល នេពល

េវ គប់ គង "SEC/DIV" គនឹះ "HORIZ MENU" សំេ េលមុនុឺយ រកំណត់ បពន័េផក។ 

8. កែនងប Trigger មយួនឹង បចុ់ច 3 និង 1 knob។ 

 ប៊ូតុង "TRIG LEVEL" គឺេដម ែីកត មវវ ៉ុល trigger ។ បចុ់ច 3 េផ ងេទ តសំេ េល រកំណត់ បពន័ 

trigger ។ 

រែណ ចំំណុច ប កអ់កេ ប  

 

រូប ពទី 4-5 គំនូររូប ពៃនចំណុច ប កប់ ញ 

រពិពណ៌ ៖ 

1. ៃផប ញទ មងរ់លក  

2. ន ពៃន trigger, រមួ ន: 

ស័យ បវតិ៖ រេប បស័យ បវតិ និងទទួល នទ មងរ់លកេ យមនិ ំ ច ់triggering ។  
គនឹះ៖ េកះ តវ នរកេឃញ និងទទលួ នទ មងរ់លក។  
រចួ ល់៖ ទិននយ័ែដល ន trigger មុន តវ ន បយ់ក និងរចួ ល់ស ប ់trigger ។  
េសន៖ បយ់ក និងប ញទ មងរ់លក បនប ប។់ 
ប ប៖់ រទិញទិននយ័ នប ប។់ 

3. ទនិច T ពណ៌ យប ញពីទី ងំេផកស បគ់នឹះ។  
4. ទនិចប ញទី ងំ trigger េ កុងអងចង ំ ងកុង។ 
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5. ប តចំ់នុចពណ៌េល ងពីរប ញពីទំហំៃន window ព ងីក រេមល។ 

6. ប ញតៃម trigger បចុប ន និងប ញេគហទំពរ័ៃន window បចុប នេ កុងអងចង ំ ងកុង។ 

7. ប ញពី រកំណតេ់ពលេវ  (សូមេមល "Config" េ េល P50)។  

8. ប ញ ន ស U ប់ មយួ oscilloscope ។  
9. ទ មងរ់លកៃន CH1 ។ 

10. ទនិចពណ៌ យប ញទី ងំក មតិ trigger ស ប ់CH1 ។ 

11. ទី ងំៃន រ ស់ែវងទស ន៍ ទនចិប តចំ់នុចពណ៌ យពីរ។  
12. ទ មងរ់លកៃន CH2 ។  

13. េ បកងៃ់នស  trigger ៃន CH1 ។ 

14. ប ញពមីុនុឺយមុខ របចុប ន។  
15. Current trigger type:  

 រេកនេឡងែគម triggering  

 រដួលរលំែគមtriggering  

 ែខ វេីដអូេធសម លកម triggering  

    Video field synchronous triggering 

រ នប ញតៃមក មតិ trigger ៃន ែនលែដល តវ ។ 

16. រ នប ញតៃមមូល នេពលេវ  window ។ 
17. រ នប ញពី រកំណតៃ់នមូល នេពលេវ សំ ន។់  

18. រ នប ញពីអ គំរូ current និង បែវងកំណត់ ។ 

19. ប ញពី បេភទែដល ន ស់ និងតៃមៃន ែនលែដល តវ ។ "F" ននយ័ េ បកង ់ "T" 
ននយ័ វដ "V" ននយ័ តៃមមធ ម "Vp" តៃមកំពូល - កំពូល "Vk" តៃមឫសមធ ម - េរ, "Ma" 

តៃមអតិបរ ិ , "Mi" តៃមទំហំអប បរ , "Vt" តៃមវ ៉ុលៃនតៃម ងេល បេសរៃនទ មងរ់លក "Vb" 
តៃមវ ៉ុលៃនមូល នសំែបត៉ៃនទ មងរ់លក "Va" តៃមអំពីត "Os" តៃមេលស "Ps" រ ញ់មនុ តៃម "RT" 
តៃមេពលេវ េកនេឡង, "FT" តៃមេពលដួលរលំ "PW" តៃម + ទទឹង "NW" តៃម -Width "+D" តៃម 
+Duty តៃម "-D" តពកិច តៃម "PD" តៃមពន រេពល A B  និង "ND" តៃមពន រេពល A B  ។ 

20. រ នប ញពីែផកវ ៉ុលែដល តវ និងទី ងំសូន ៃន ែនល។ 

រូបតំ ងប ញរេប ប បៃ់ន ែនល។  

"—" ប ញពី រ បច់រនេ យ ល់  

"～" ប ញពី រ ប ់AC 

" " ប ញពី រ ប ់GND 
21. គឺ បងួចរ ស់ទស ន៍ ទនិច ែដលប ញពីតៃម ច់ ត និង រ នៃនទស ន៍ ទនិច ងំពីរ។ 

22. ទនិចពណ៌េល ងប ញពីចំណុច ៉ ស់ (ទី ងំចំណុចសូន ) ៃនទ មងរ់លកៃន ែនល CH2 ។ 
បសិនេប ទនិចមនិ តវ នប ញ ប ញ ែនលេនះមនិ តវ នេបកេទ។ 

23. ទនចិពណ៌ កហមប ញពីចំណុច ៉ ស់ (ទី ងំចំណុចសូន ) ៃនទ មងរ់លកៃន ែនល CH1 ។ 
បសិនេប ទនិចមនិ តវ នប ញ ប ញ ែនលមនិ តវ នេបកេទ។ 
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រេប បអនុវត រ តតពិនតិ ទូេ   

ប បពី់អកទទលួ ន oscilloscope Eduscope 3000 ថី តវ នែណ ំ អកគួរែតេធ រពិនិត េល
ឧបករណ៍េនះេ យេ ង មជំ ន ងេ ម៖  

1. ពិនិត េមល េត ន រខូច ត មយួែដលប លមកពី រដឹកជ ូ ន។  

បសិនេប តវ នរកេឃញ បអបេ់វចខប ់ឬេ មពូក រ រ សិក នរង រខូច ត ៉ ងធនធ់រ សូមកុំ
េ ះ េ លមុនរហូតដល់ឧបករណ៍េពញេលញ េហយេ គ ងបែនមរបស់ ទទួល នេ គជយ័កុង រេធេតស
ទព សម តិអគិសនី និងេម និច។  

2. ពិនិត េ គ ងប ស់  

េ គ ងបែនមែដល នផតផ់ង់ តវ នពិពណ៌ រចួេហយេ កុង "ឧបសមន័ A: Enclosure" ៃនេស វេ ែណ ំ
េនះ។ អក ចពិនិត េមល េត ន រ តប់ងេ់ គ ងបែនមេ យេ ងេ េល រពិពណ៌ េនះឬអត។់ 
បសិនេបរកេឃញ នេ គ ងប ស់ មយួ តប់ង ់ឬខូច ត សូម កទ់ងែផកជំនួយបេចកេទសរបស់ 
កមហុ៊នេយងខុំ។ 

3. ពិនិត ឧបករណ៍េពញេលញ 

ន រខូច តដល់រូប ងឧបករណ៍ ឬឧបករណ៍មនិ ចដំេណ រ រធម  ឬប ជយ័កុង រេធេតសដំេណ រ រ 
សូម កទ់ងែផកជំនួយបេចកេទសរបស់ កមហុ៊នេយងខុ។ំ 
បសិនេប ន រខូច តឧបករណ៍ែដលប លមកពី រដកឹជ ូ ន សូមរក ក ប។់ 

មយួនឹង យក នដឹកជ ូ ន ឬអកែចក យែដលទទលួខុស តវចំេ ះ ជីវកមេនះ នជូនដំណឹងអពំី  
រជសួជុល ឬ រជំនួសឧបករណ៍នឹង តវ នេរ បចំេ យពួកេយង។  

រេប បអនុវត រ តតពិនតិ មុខ រ  

េធ រពនិិត មុខ ររហ័ស េដម េីផ ង ត់ បតិបតិ រធម របស់ឧបករណ៍ េ យេ ង មជំ ន ងេ ម៖  

1. បែ់ខ មពលេ នឹង បភព មពល។ ចុចប៊ូតុងៃនស  " " េ ែផក ងេល។ 

ឧបករណ៍េនះអនុវត ល់ តុ តតពិនិត េ យខួនឯង េហយប ញរូបស បេ់ផម។ ចុចប៊ូតុង "Utility" 
មកចុចប៊ូតុង H1 េដម ចូីលេ នម់ុនុឺយ "Function" ។ បងិល M knob េដម េី ជសេរ ស Adjust 
េហយចុចប៊ូតុង H3 េដម េី ជសេរ ស "Default"។ 
តៃមកំណតេ់មគុណ តប់នយលំ េំដមៃន រេសុបអេងតេ កុងមុនុឺយគ ឺ10X ។ 

2. កណំត់ Switch កុង Oscilloscope Probe  10X េហយ ប ់Oscilloscope មយួ CH1 Channel។  

ត មមឹរនេ តេ កុង រេសុបអេងត មយួនឹងេ តេ កុងឧបករណ៍ ប ់CH1 BNC េហយប បម់ករតឹបនឹង
រេសុបអេងតេ យបងិល េ ែផក ង ំ។ 

បចុ់ងេសុបអេងត និង រេគ បដេី នឹងឧបករណ៍ បឧ់បករណ៍ទូ ត់ រេសុបអេងត។ 

3. ចុច "Autoset" Button.  

រលក េរៃ៉នេ បកង ់1 KHz និងតៃម 5V peak-peak នឹង តវ នប ញកុងរយៈេពល េ ចនវ ិ ទី 
(សូមេមលរូប ព 4-6) ។  
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រូប 4-6 Auto set. 

ពនិិត  CH2 េ យេធមងេទ តជំ នទី 2 នងិជំ នទី 3 ។ 

រេប បអនុវតសំណង រេសុបអេងត  

េ េពល ប់ រេសុបអេងត មយួ ែនលប ូ ល មយួ េលកដំបូង 
េធ រែកត មវេនះេដម ផូីផង រេសុបអេងត មយួ ែនលប ូ ល។ 

រេសុបអេងតែដលមនិ តវ នផល់សំណង ឬប ញពីគ តសំណងនងឹប លឱ នកំហុស 
ឬកំហុសកុង រ ស់ែវង។ ស ប់ រែកត មវសំណង រេសុបអេងត សូមអនុវតជំ នដូច ងេ មៈ  

1. កំណតេ់មគុណ រ តប់នយៃន រេសុបអេងតកុងមុនុឺយ  10X និង របូរកុង រេសុបអេងត  10X 
(see "រេប បកំណត ់Probe Attenuation Coefficient" on P15), 
េហយ ប់ រេសុបអេងត មយួ ែនល CH1 ។ បសិនេបពត័៌ នជំនួយទំពកេ់សុបអេងត តវ នេ ប 
សូម កដ រក ទំ កទ់ំនងជិតសិទ មយួឧបករណ៍េសុបអេងត។ 

បព់ត័៌ នជំនួយ រេសុបអេងត មយួនឹងឧបករណ៍ បស់ របស់ឧបករណ៍ទូ ត់ រេសុបអេងត 
េហយ ប់ រេគ បែខ េ ង មយួនឹងឧបករណ៍ បែ់ខ ដីៃនឧបករណ៍ ប់ រេសុបអេងត 
េហយប បម់កចុចប៊ូតុង"Autoset"។ 

2. ពិនិត េមលទ មងរ់លកែដល នប ញ និង គប់ គង រេសុបអេងតរហូតដល់ទទួល នសំណង តឹម តវ 
(សូមេមលរូប ពទី 4-7 និងរូប ពទី 4-8) ។  

 

Overcompensated  Compensated correctly  Under compensated 

រូប ពទី 4-7 ប ញទ មងរ់លកៃនសំណង probe  
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3. េធមងេទ តនូវជំ នែដល នេរ ប ប់ បសិនេប ំ ច។់ 

 
រូប ៤-៨ Adjust probe 

រេប បកំណត ់Probe Attenuation Coefficient  

រេសុបអេងត នេមគុណ តប់នយេ ចន ែដលនឹង នឥទិពលេលក ត នប រៃន oscilloscope ។  

េដម ី ស់បូរ ឬពិនតិ េមលេមគុណៃន រថយចុះ រេសុបអេងតេ កុងមុនុឺយៃន oscilloscope៖ 

(1) ចុចប៊ូតុងមុនុឺយមុខ រៃន ែនលែដល នេ ប (CH1 MENU or CH2 MENU).  

(2) ចុច H3 ប៊ូតុងេដម បី ញមុនុឺយេសុបអេងត; េ ជសេរ សតៃម តឹម តវែដល តវនឹង រេសុបអេងត។  

រកំណតេ់នះនឹង នសុពល ព គបេ់ពលេវ  មុនេពល តវ ន ស់បូរមងេទ ត។  

 
បយត័៖ េមគុណ រ តប់នយលំ េំដមៃន រេសុបអេងតេលឧបករណ៍ តវ នកំណត់  10X ។  

សូម កដ តៃមកំណតៃ់នកុង ក ់attenuation េ កុង probe គឺដូច េ នឹង

រេ ជសេរ ស menu ៃន probe attenuation coefficient េ កុង oscilloscope ។  

តៃមកំណតៃ់នកុង កេ់សុបអេងតគឺ 1X និង 10X (សូមេមលរូប 4-9)។  

 

រូប ៤-៩ Attenuation switch 

 
បយត័៖ េ េពលែដលកុង ក់ តប់នយ តវ នកំណត់េ  1X រេសុបអេងតនឹងកំណត់

ក មតិប ូ នរបស់ oscilloscope កុង 5MHz ។ េដម េី បក មតិប ូ នេពញេលញៃន 

oscilloscope កុង ក់ តវែតកំណតេ់  10X ។ 
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រេប បេ ប Probe េ យសុវតិ ព  

ក ៉ ត់ រ រសុវតិ ពជុំវញិ ង យេសុបអេងត រ រ មៃដរបស់អក ប ងំនឹង រឆកអ់គិសនី 
ែដលប ញកុងរបូ ពទី 4-10 ។ 

 

រូប ៤-១០ Finger guard 

 
រ ព ន៖ 

េដម េីជ ស ង រឆកអ់គីសនីសូមរក មៃដរបស់អកេ ងេ យ ក ៉ ត់សុវតិ ពរបស់

ឧបករណ៍េសុបអេងត កុងអឡុំងេពល បតិបតិ រ។ 

េដម ី រ រអកពី ររង រឆក់អគីសនី សូមកំុបះ៉ែផកែដក មយួៃនពត័៌ នជំនួយ េ េពល  

បេ់ រផតផ់ង់ មពល។ 

មុនេពលេធ រ ស់ែវង ែតងែត បឧ់បករណ៍សងេ់ នឹងឧបករណ៍ េហយ ប់ នីយដី េ  

នឹងែផនដី។ 

រេប បអនុវត រ កិត ម តេ យខួនឯង  

កមវធិ ីcalibration េ យខួនឯង ចេធឱ  oscilloscope នដល់លកខណលបំផុត ៉ ង បរ់ហ័ស 
េដម ទីទលួ នតៃមរ ស់ តមឹ តវបំផុត។ អក ចអនុវតកមវធិីេនះេ េពល ក៏ ន។ 
កមវធិីេនះ តវែត តវ ន បតិបតិេ េពល ែដល រ ស់បូរសីតុណ ពពទ័ជំុវញិគឺ 5o ឬេលសពីេនះ។ 

មុនេពលអនុវត រ កិតេ យខួនឯង សូម ច់ រេសុបអេងត ឬែខ ងំអស់េចញពីឧបករណ៍ បប់ ូ ល។ 
ចុចប៊ូតុង "Utility", ប បម់ក, ចុចប៊ូតុង H1 េដម  ីប  Function; ចូល M knob េដម េី ជសេរ ស Adjust។ 
ចុចប៊ូតុង H2 េដម េី ជសេរ ស "Self Cal"; ដំេណ រ រកមវធិីប បពី់អីៗរចួ ល់។  

រែណ អំំពី បពន័ប រ  

ដូចែដល នប ញកុងរូប ពទ ី4-11 នប៊ូតុង និងប៊ូតុងមយួចំនួនេ កុង VERTICAL CONTROLS ។ 
រអនុវត ងេ មនឹងែណ អំកបនិចមងៗឱ ុ ំនឹង រេ ប ស់ រកំណតប់ រ។  
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រូបទី 4-11 តំបន់ គប់ គង Vertical 

1. េ បប៊ូតុង "VERTICAL POSITION" knob េដម បី ញស េ ក លៃនទ មងរ់លក window ។ 
មខុ រ "VERTICAL POSITION" knob និយត័កមៃនទី ងំប ញប រៃនសីុ ៉ ល់។ ដូចេនះ, 
េ េពល "VERTICAL POSITION" knob តវ នបងិល ទនិចៃនចំណុចដី មៃន ែនល តវ នដឹក

េំដម ី ស់ទីេឡងេលនិងចុះេ ម មទ មងរ់លក។ 

ជំ ញ ស់ែវង 

បសិនេប ែនលសិតេ េ មរេប ប ប ់DC អក ច ស់ស ស តុ DC ៃនសីុ ៉ ល់ ន ៉ ង ប់
រហ័ស មរយៈ រសេងតពី ពខុស រ ងទ មងរ់លក និងសីុ ៉ ល់ ៉ ស់។  

បសិនេប ែនលសិតេ េ មរេប ប AC េ ះស ស តុ DC នឹង តវ នេ ះេចញ។ 
រេប បេនះជួយ អកប ញស ស តុ AC ៃនសីុ ៉ ល់ មយួនងឹ ពែ ប បលខស់។ 

2. ស់បូរ រកំណតប់ រ និងសេងតេមល រ ស់បូរពត័៌ នរដ លទផល។ 

មយួនឹងពត័៌ នែដលប ញេ កុងរ រ ន ពេ ែផក ងេ មៃន window ទ មងរ់លក អក ច
កំណត់ រ ស់បូរ មយួេ កុងក ត នប ររបស់ ែនល។  

 បតប់ រ "VOLTS/DIV" knob េហយ ស់បូរ "ក ត នប រ (ែផកវ ៉ុល)" 
ច តវ នរកេឃញ ក ត នៃន ែនលែដល តវ នឹងរ រ ន ព តវ ន ស់បូរ

សប ម។ 

 ចុចប៊ូតុងៃន "CH1 MENU", "CH2 MENU" និង "Math", មុនុឺយ បតិបតិ រ និមតិស  ទ មង់
រលក និងពត័៌ ន ន ពក ត នៃន ែនលែដល តវ នឹង តវ នប ញេ កុងេអ កង។់  

រែណ អំំពី បពន័េផក 

ប ញ  Fig.4-12 នប៊ូតុងមយួ និងប៊ូតុងពីរេ កុង "HORIZONTAL CONTROLS"។ 
រអនុវត ងេ មនឹងែណ អំកបនិចមងៗឱ ុ ំនឹង រកំណតមូ់ល នេពលេវ េផក។  
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រូប ៤-១២ Horizontal control zone 

1. េ បេផក "SEC/DIV" knob េដម ី ស់បូរ រកំណតម់ូល នេពលេវ េផក និងសេងតេមល រ ស់បូរ
ពត័៌ ន ន ពលទផល។ បងិលេផក "SEC/DIV" knob េដម ី ស់បូរមូល នេពលេវ េផក េហយ

ច តវ នរកេឃញ  "Horizontal Time Base" ប ញេ កុងរ រ ន ព ស់បូរេ មេ ះ។  

2. េ ប "HORIZONTAL POSITION" knob េដម ែីកត មវទី ងំេផកៃនសីុ ៉ ល់កុងទ មងរ់លក window។  
"HORIZONTAL POSITION" knob តវ នេ បេដម ី គប់ គង រ ស់ទីលំេ របស់ស  ឬស ប់
កមវធិពីិេសសេផ ងេទ ត។ បសិនេប តវ នអនុវតេដម េីកះ រ ស់ទីលំេ  ច តវ នេគសេងត
េឃញ ទ មងរ់លក ស់ទីេផក មយួនឹងប៊ូតុង េ េពលអកបងិល "HORIZONTAL POSITION" 
knob។ 

3. មយួប៊ូតុង "HORIZ MENU", អក ចេធ រកំណត ់Window និង Window Expansion។ 

រែណ អំំពី បពន័Trigger   

ដូចែដល នប ញកុងរូប ពទ ី4-13 នប៊ូតុងមយួ និងប៊ូតុងចំនួនបីែដលបេងតេឡង "TRIGGER 
CONTROLS"។ រអនុវត ងេ មនឹងែណ អំកឱ ុ ំ មយួ រកំណត់ បពន័ trigger បនិចមងៗ។  

 

រូប 4-13 Trigger control zone 

1. ចុចប៊ូតុង "Trigger Menu" និង េ  the trigger menu។ មយួនឹង បតិបតិ រៃនប៊ូតុងេ ជសេរ សមុនុឺយ 
រកំណត ់Trigger ច តវ ន ស់បូរ។ 
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2. េ ប "TRIG LEVEL" knob េដម ី ស់បូរ រកំណតក់ មតិ trigger ។ 
េ យ របងិល "TRIG LEVEL" knob, សូច ករ trigger េ កុងេអ កងនឹ់ង ស់ទីេឡងេល និងចុះ
េ ម។ មយួនងឹចល ៃនសូច ករ trigger ច តវ នេគសេងតេឃញ តៃមក មតិ trigger 
ែដលប ញកុងេអ កង់ ស់បូរេ មេ ះ។ 

PS: របងិល TRIG LEVEL knob ច ស់បូរតៃមក មតិ trigger េហយ ក៏  hotkey េដម កំីណត់
ក មតិគនឹះ តឡបេ់  0 ផងែដរ។ 

3. ចុចប៊ូតុង "50%" េដម កីំណតក់ មតិគនឹះ តៃមចំណុចក លប រៃនទំហំៃនសីុ ៉ ល់ trigger ។ 

4. ចុចប៊ូតុង " Force " េដម បីងំសីុ ៉ ល់ trigger ែដល តវ នអនុវត ចម ងចំេ ះរេប ប trigger " 
Normal " និង " Single " ។
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5. េស វេ ែណ អំកេ ប ស់ក មតិខស់  

រហូតមកដល់េពលេនះ អក ន ល់រចួេហយ មយួនឹង បតិបតិ រ មូល នៃនមុខ រ ប៊ូតុង និងប៊ូតុងេ កុង

បនះ ងមុខៃន oscilloscope ។ េ យែផកេល រែណ ៃំនជពូំកមុន អកេ ប ស់គរួែត នចំេណះដឹងដំបូង

អំពី រកំណតៃ់ន រ ស់បូរៃន រកំណត ់oscilloscope មរយៈ រសេងតេលរ រ ន ព។ 

បសិនេបអកមនិ ន់ ល់ បតិបតិ រ និងវធិី សែដល នេរ ប ប់ ងេលេ េឡយេទ េយងែណ អំកឱ

នែផកៃនជំពូកទី 4 "េស វេ ែណ អំកេ ប ស់ Junior"។  

ជំពូកេនះនឹងនិ យអំពី ប នបទ ងេ ម ចម ង៖ 

 រេប បកំណត ់Vertical System   

 រេប បកំណត់ Horizontal System   

 រេប បកំណត់ Trigger System   

 រេប បដំេណ រ រ Sampling Setup   

 រេប បកំណត់ Display System   

 រេប ប Save and Recall Waveform   

 រេប ប Record/Playback Waveforms  

 រេប បដំេណ រ រ Auxiliary System Function Setting 

 រេប បដំេណ រ រ Automatic Measurement  

 រេប បដំេណ រ រ Cursor Measurement   

 រេប បេ ប ស់ Autoscale function 

 រេប បេ ប ស់ Executive Buttons 

តវ នែណ ឱំ អក នជំពូកេនះេ យ បង បយត័ េដម ី ល់មុខ ររ ស់េផ ងៗ និងវធីិ ស
បតិបតិ រេផ ងេទ តៃន Eduscope 3000។
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រេប បកំណត់ បពន័Vertical   

VERTICAL CONTROLS រមួប ូ លប៊ូតុងមុនុឺយបីដូច  CH1 MENU, CH2 MENU និង Math, 
និងប៊ូតុងបនួដូច  VERTICAL POSITION, VOLTS/DIV ស ប់ ែនលនីមយួៗ។  

រកណំត់ CH1 និង CH2  

ែនលនីមយួៗ នមុនុឺយប រឯក ជ េហយ តុនីមយួៗ តវ នកំណតេ់រ ងៗខួនេ យែផកេល
ែនល។ 

េដម េីបក ឬបិទទ មងរ់លក ( ែនល គណិតវទិ ) 

ចុចប៊ូតុង CH1 MENU, CH2 MENU, និង Math នឥទិពលដូច ងេ មៈ 

• បសិនេបទ មងរ់លក តវ នបិទ ទ មងរ់លក តវ នេបក េហយមុនុឺយរបស់ តវ នប ញ។ 

• បសិនេបទ មងរ់លកេបក េហយមុនុឺយរបស់ មនិ តវ នប ញ មុនុឺយរបស់ នឹង តវ នប ញ។ 

• បសិនេបទ មងរ់លក តវ នេបក េហយមុនុឺយរបស់ តវ នប ញ ទ មងរ់លក តវ នបិទ េហយ 

មុនុឺយរបស់ ត។់ 

 

CH1 menu 

 

CH2 menu 

    

Couple setting   Probe setting  

រូប 5-1 Channel setting menu 
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រពណ៌ របស់ Channel Menu តវ នប ញ ប ី ងេ ម៖ 

មុនុឺយមុខ រ រកំណត ់ រពិពណ៌  

Coupling 

DC ឆង តស់ ស តុ AC និង DC ៃនសីុ ៉ ល់ប ូ ល។ 

AC ងំស ស តុ DC ៃនសីុ ៉ ល់ប ូ ល។ 

GROUND ចសីុ់ ៉ ល់ប ូ ល 

Inverted 
OFF ប ញទ មងរ់លកេដម 

ON ប ញទ មងរ់លកប ស 

Probe 

X1 

ផូផង េ នឹងក តប់នយ រេសុបអេងតេដម ឱី ន រ ន តឹម 

តវៃន ត នប រ។  

X10 

X100 

X1000 

1. េដម កីំណត់ ែនល coupling  

ឧ ហរណ៍េ យយកប៉ុសេលខ 1 
ស ែដល ន ស់ែវងគឺ សីុ ៉ ល់រលក េរែ៉ដល ន ពលំេអ ងចរន ល់។ 
ជំ ន បតបិតិ រ តវ នប ញដូច ងេ ម៖ 

(1) ចុចប៊តុូង CH1 MENU និង េ  CH1 SETUP menu។ 

(2) ចុចប៊ូតុង H1 , Coupling menu និងប ញេ េល Screen។ 
(3) ចុចប៊ូតុង F1 េដម េី ជសេរ ស Coupling item as "DC"។ ងំស ស តុ DC និង AC ៃន

សីុ ៉ ល់  តវ នឆង ត។់ 
(4) ប បម់ក, ចុចប៊តុូង F2 េដម េី ជសេរ ស Coupling item as "AC" ។ ស ស តុចរន ល់

ៃនសីុ ៉ ល់ តវ ន ងំ។ ទ មងរ់លក តវ នប ញ  Fig.5-2 ។ 
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រូប ៥-២ AC coupling oscillogram 

2. េដម ែីកត មវ របនយ រេសុបអេងត 

ស ប់ រ ស់ែវង តឹម តវ រកំណតេ់មគុណ តប់នយេ កុងមុនុឺយ បតិបតិ រៃន ែនលគួរែត តវ
នឹងអីែដល នេ េល រេសុបអេងត និច។ (េមល "រេប បកំណត ់Probe Attenuation 

Coefficient" on P15)។ បសិនេបេមគុណ តប់នយ រេសុបអេងតគឺ 1: 1 េ ះ រកំណតម់ុនុឺយៃន
ែនលប ូ លគួរែត តវ នកំណតេ់  X1 ។ យក Channel 1 ឧ ហរណ៍ េមគុណ 

attenuation ៃន probe គ ឺ10:1 ជំ ន បតិបតិ រ តវ នប ញដូច ងេ ម៖  

(1) ចុចប៊ូតុង CH1 MENU េដម បី ញ CH1 SETUP menu។ 

(2) ចុចប៊តុូង H3 menu selection, មុនុឺយ Probe នឹងប ញេ ង ំៃនេអ កង ់ប បម់កចុច
ប៊ូតុង F2 េដម េី ជេរ ស X10 ស ប ់probe។ 

រូប៥-៣ប ញពី រកំណត ់និងក ត នប រ េ េពលែដល រេសុបអេងត ៃនេមគុណ ត ់
បនយៃន 10:1 តវ នេ ប។  
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រូប ពទី 5-3 បទប តិៃនស ត attenuation ៃន រេសុបអេងតេនះ។ 

ង probe attenuation coefficient និង corresponding menu settings:  

Attenuation Coefficient of the Probe Corresponding Menu Setting 

1:1 X1 

10:1 X10 

100:1 X100 

1000:1 X1000 

3. េដម បីែងរទ មងរ់លក 

ទ មងរ់លកប ស៖ ស ែដលប ញ តវ នបែងរ 180 ដឺេ កេធ បនឹងដំ ក់ លៃនស នុពល
ែផនដ។ី 

ឧ ហរណ៍េ យយក Channel 1 ជំ ន បតិបតិ រ តវ នប ញដូច ងេ ម៖  

(1) ចុចប៊ូតុងCH1 MENU េដម បី ញ CH1 SETUP menu។  

(2) ចុចប៊ូតុង H2 menu selection និង េ ជសេរ ស ON សំ ប ់Inverted item។ ទ មងរ់លក តវ ន
កប់ សដូចែដល នប ញកុងរូបទី ៥-៥។  

(3) ចុចប៊តុូងមងេទ ត H2 menu selection រចួេ ជសេរ ស OFF សំ ប ់Inverted item។ ទ មងរ់លក
តឡបេ់ េដមដូចែដល តវ នប ញកុងរូបទ ី៥-៤ 
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រូប ព 5-4 ទ មងរ់លកេដម  

 

រូប ព 5-5 ទ មងរ់លកប ស 

េ បមុខ រ Mathematical Manipulation 

មុខ រ Mathematical Manipulation តវ នេ បេដម បី ញលទផលៃន បតិបតិ របូក គុណ ែចក 
និងដករ ងប៉ុសេលខ 1 និងប៉ុសេលខ 2 និង បតិបតិ រ FFT ៃនប៉ុសេលខ 1 ឬប៉ុសេលខ 2 ។ 
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រូប ៥-៦ Wave math menu 

FCL ែដល តវ  (ប ីសមត ពមុខ រ) ៃន រគណ ទ មងរ់លក៖ 

មុនុឺយមុខ រ រកំណត ់ រពិពណ៌  

Dual Wfm 

Math 

Factor1 
CH1 

CH2 
េ ជសេរ ស បភពសីុ ៉ ល់ៃនក  ១ 

Sign + - * / េ ជសេរ សសីុ ៉ ល់ៃន mathematical manipulation 

Factor 2 
CH1 

CH2 
េ ជសេរ ស បភពសីុ ៉ ល់ៃនក  ២ 

FFT 

Source 
CH1 

CH2 

េ ជសេរ ស CH1 បភព FFT 

េ ជសេរ ស CH2 បភព FFT 

Window 

Rectangle 

Blackman 

Hanning 

Hamming 

េ ជសេរ ស window ស ប ់FFT  

Format 
dB 

Vrms 

េ ជសេរ ស dB ស ប ់Format 

េ ជសេរ ស Vrms ស ប ់Format  
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Zoom 

×1 

×2 

×5 

×10 

កំណតេ់មគុណ ×1. 

កំណតេ់មគុណ ×2. 

កំណតេ់មគុណ ×5. 

កំណតេ់មគុណ ×10. 

ឧ ហរណ៍ េ យយក បតិបតិ របែនមរ ង Channel 1 និង Channel 2 ឧ ហរណ៍ ជំ ន
បតិបតិ រ នដូច ងេ ម៖ 

1. ចុចប៊ូតុង Math button េដម ី េំ  Wfm Math menu។ 

2. ចុចប៊ូតុង H1 េដម ី េំ  Dual Wfm Math menu។ មុនុឺយនឹងប ញេ ងេឆងៃនេអ កង។់ 

3. ចុចប៊ូតុង F1 menu selection រចួេ ជសេរ ស CH1 ស ប ់Factor1។ 

4. ចុចប៊ូតុង F2 menu selection រចួេ ជសេរ ស +។ 

5. ចុចប៊ូតុង F3 menu selection រចួេ ជសេរ ស CH2 ស ប ់Factor2។ 
ទ មងរ់លកែដល នគណ ពណ៌ៃបតង M តវ នប ញេ កុងេអ កង។់   

 
រូប ព 5-7 ទ មងរ់លក នមកពី CH1 + CH2 

រេ ប ស់មុខ រ FFT  

អនុគមនគ៍ណិតវទិ  FFT (fast Fourier transform) គណិតវទិ បំែបងទ មងរ់លកែដនេពលេវ េ
ស ស តុេ បកងរ់បស់ ។ ន បេ ជន៍ ស់ស ប់ រវ ិ គសីុ ៉ ល់ប ូ លេ េល Oscilloscope ។ 
អក ចផូផងេ បកង់ ងំេនះ មយួនឹងេ បកង់ បពន័ែដលេគ ល់ ដូច ឡិ បពន័ លំេ ល ឬ រផតផ់ង់

មពល។ 

មុខ រ FFT េ កុង oscilloscope េនះបែំបងចំណុចទនិនយ័ 2048 ៃនសីុ ៉ ល់ time-domain េ
ស ស តុេ បកងរ់បស់ មគណិតវទិ  េហយេ បកងចុ់ងេ យ ន 1024 ពិនុ បពី់ 0Hz ដល់ Nyquist 
frequency។ 
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ឧ ហរណ៍េ យយក បតិបតិ រ FFT ជំ ន បតិបតិ រ នដូច ងេ ម៖  

1. ចុចប៊ូតុង Math រចួចូលេ  Math menu។ 
2. ចុចប៊ូតុង H2 រចួចូលេ  FFT menu។ 
3. ចុចប៊ូតុង F1 េដម េី ជសេរ ស CH1 បភព។ 
4. ចុចប៊ូតុង F2 , windows item នឹងប ញេ ែផក ងេឆងៃន screen, េបក M knob េដម េី ជសេរ ស 

Window, រមួ ន Rectangle, Hamming, Hanning និង Blackman។  
5. ចុចប៊ូតុង F3 េមម េី ជសេរ ស Format, រមួ ន dB, Vrms។  
6. ចុចប៊តុូង F4 , zoom window នឹងប ញេ ែផក ងេឆងៃន screen, េបក M knob េដម  ីzoom in or 

out ៃនេមគុណរលករមួ ន ×1, ×2, ×5, ×10។ 
រេប បេ ជសេរ ស FFT window  

■ ន FFT windows ចនំួនបនួ។ នីមយួៗ ន រេ ះដូររ ងដំេ ះ យេ បកង ់និង ព តឹម តវៃនរុចិទរ័។ 
អីែដលអកចង់ ស់ែវង និងលកណៈសីុ ៉ ល់ បភពរបស់អកជួយ អកកុង រកំណត់ េត Window មយួ ែដល
តវេ ប។ េ ប រែណ ំ ងេ មេដម េី ជសេរ ស Window លបំផុត។ 

បេភទ ចរកិលកណៈ  Window 

Rectangle 

ដំេ ះ យលបំផុតស បេ់ បកង់ កកប់ំផុតស បរុ់ចិ
ទរ័។ 

បេភទលបំផុតស ប ់frequency spectrum ៃនសីុ ៉ ល់មនិ
ចំែដល និង ស់ស ស តុេ បកងេ់ ជិត DC ។ 

ែណ ឱំ េ បស ប៖់ 

 Transients ឬ bursts ក មតិសីុ ៉ ល់មុន និងេ យ
ពតឹិ រណ៍គឺជិតេស ។  

 រលកសីុនុសេស ែដល នេ បកងែ់ដលេ ជិតបំផុត។ 

 សំេឡងរ ំ នៃចដន ែដល ន spectrum ែ ប បលយឺត។ 

 

Hamming 

ដំេ ះ យលស បវ់ចិទរ័ ង Rectangle េហយល
ស បេ់ បកងផ់ងែដរ។ 

នគុណ ពប ញេ បកង់ បេសរ ង Hanning បនិច។ 

ែណ ឱំ េ បស ប៖់ 

 Sine, ម លកំណត ់និង កមតូចចេង ត សំេលងរ ំ ន
ៃចដន ។  

 Transients ឬ bursts ែដលក មតិសីុ ៉ ល់មុន និងេ យ
ពឹតិ រណ៍គឺខុស ងំ។ 
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Hanning 

លស បវ់ចិទរ័ ប៉ុែនគុណ ពប ញេ បកងអ់ន់ ង  

Hamming ។ 

ែណ ឱំ េ បស ប៖់ 

 Sine, ម លកំណត ់និង កមតូចចេង ត សំេលងរ ំ ន

ៃចដន ។  

 Transients ឬ bursts ែដលក មតិសីុ ៉ ល់មុន និងេ យ
ពឹតិ រណ៍គឺខុស ងំ។ 

 

Blackman 

ដំេ ះ យលបំផុតស បរ់ុចិទរ័ កកបំ់ផុតស ប់
េ បកង។់ 

ែណ ឱំ េ បស ប៖់ 

 ទ មងរ់លកេ បកង់ែតមយួេដម ែីសងរក ម៉ូនិកខស់ ង
មលំ ប។់ 

 

រូប ព 5-8, 5-9, 5-10, 5-11 គឺ ឧ ហរណ៍ស ប់ ស់រលកសីុនុសែដល នេ បកង់ 1kHz 
េ ម រេ ជសេរ ស windows បនួេផ ង ស ប ់FFT៖ 

 

រូប ព 5-8 Rectangle window 
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រូប ព 5-9 Hamming window 

 
រូប ព 5-10 Hanning window 
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រូប ព 5-11 Blackman window 

កំណត់ស ល់សំ ប់ រេ ប ស់ FFT  

 េ ប ស់មខុ រ Zoom េដម ពី ងីកទ មងរ់លក FFT េប ំ ច។់ 

 រេ ប ស់ default dB scale ស បព់ត័៌ នលមតិៃនេ បកងេ់ ចន េ ះបី ពួកេគ នអំពីទីតខុស
ងំកេ៏ យ។ េ ប Vrms scale េដម េី ប បេធ បេ បកង។់ 

 ស ស តុ DC ឬអុហសិត ចប លឱ តៃមរុចិទរ័មនិ តឹម តវៃនទ មងរ់លក FFT ។ េដម បី ងមស ស
គ DC សូមេ ជសេរ ស AC Coupling េ េលសីុ ៉ ល់ បភព។ 

 េដម ី តប់នយសំេលងរ ំ នៃចដន  និងស ស តុែកង យេ កុង ពឹតិ រណ៍ដែដលៗ ឬ ញ់មង សូម
កំណតរ់េប បទិញ oscilloscope េ មធ ម។ 

េតអីេ បកង ់Nyquist? 

េ បកង ់Nyquist គឺ េ បកងខ់ស់បំផុតែដល oscilloscope ឌីជថីល មេពលេវ កែ់សង មយួ ចទទួល
នេ យមនិេ បេ ះែកង យ។ េ បកងេ់នះគឺ កក់ លៃនអ គំរូ។ េ បកង់ ងេលេ បកង ់Nyquist នឹង

សិតេ េ ម រយកគំរូ ម ែដលប លឱ នេ ះែកង យ។ 
ដូេចះ តវយកចិតទុក កប់ែនមេទ តចំេ ះទំ កទ់ំនងរ ងេ បកងែ់ដលកំពុង តវ នយក គំរូ និង ស់ែវង។ 

កំណតចំ់ ំ： 

េ កុង FFT mode, រកំណត់ ងេ មេនះ តវ ន ម ត៖់ 

1) Window set;  

2) XY Format in Display SET; 

3) Measure.  
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រេ ប ស់ VERTICAL POSITION និង VOLTS/DIV Knobs  

1. VERTIVAL POSITION knob តវ នេ បេដម ែីកត មវទី ងំប រៃនទ មងរ់លក រមួ ងំទ មង់
រលក បយ់ក និងទ មងរ់លកែដល នគណ ។ ដំេ ះ យវ ិ គៃនប៊ូតុងប េនះ ស់បូរ
មយួនឹងែផកប រ។ 

2. VOLTS/DIV knob តវ នេ បេដម ី គប់ គងគុណ ពប ញប រៃនទ មងរ់លក រមួ ងំទ មង់
រលក បយ់ក និងទ មងរ់លកែដល នគណ ។ ពរេសបៃនជំ នៃន រែបងែចកប រ 

1-2-5 ។ បងិល ម ទនិច ឡិ េដម បីេងន ពែ ប បលប រ និង ប ងំ ទនិច ឡិ េដម ី
បនយ។  

3. េ េពលែដលទី ងំប រៃនទ មងរ់លក ែនល តវ នែកត មវតៃមែដល ន ស់បូរ តវ នប ញ
េ ជង ងេ ម ងេឆងៃនេអ កង ់(សូមេមលរូប 5-12)។ 

 

រូប ពទី 5-12 ពត័៌ នអំពទីី ងំ vertical 

រេប បកំណត់ បពន័ Horizontal 

HORIZONTAL CONTROLS រមួ នប៊ូតុង HORIZ MENU និង knobs េ ចនដូច  HORIZONTAL 
POSITION និង SEC/DIV។ 

1. HORIZONTAL POSITION knob: េនះ តវ នេ បេដម ែីកត មវទី ងំេផកៃន ែនល ងំអស់ 
ដំេ ះ យវ ិ គែដល ស់បូរ មយួនងឹមូល នេពលេវ ។ 

2. SEC/DIV knob: តវ នេ បេដម កីំណតក់ ត នេផកស បក់ំណតមូ់ល ន េពលេវ  
សំ ន ់ឬបងួច។ 

3. ប៊ូតុង HORIZ MENU: េ យេ បប៊ូតុងេនះរុញចុះេ ម េអ កងប់ ញមឺុនុយ បតិបតិ រ 
(សូមេមលរូប 5-13)។  



 

 ែ បសំរលួេ យ កមហុ៊ន ប៊ ី យអិនធីហីក អុិន សមុនិ (BSI) | 33 

 
រូប 5-13 Time base mode menu  

រពិពណ៌ របស់ Horizontal Menu នដូច ងេ ម៖ 

មុនុឺយមុខ រ រពពិណ៌  

Main (Main Time Base) 
រកំណត ់horizontal main time base តវ នេ បេដម ី

ប ញទ មងរ់លក។ 

Set (Set Window) 
ងំ window តវ នកំណតេ់ យទស ន៍ ទនិចពីរ។ 

មុខ រេនះមនិ នេ កុងរេប ប FFT េទ។ 

Zoom (Zoom Window) 
ងំ window តវ នកំណតស់ ប់ រប ញ តវ ន

ព ងីកេ េពញេអ កង។់  

Main Time Base  

ចុចប៊ូតុង H1 menu selection រចួេ ជសេរ ស Main។ េ កុងករណីេនះ, HORIZONTAL POSITION និង 
SEC/DIV knobs តវ នេ បេដម ែីកត មវ main window។ ប ញេ កុងេអ កង់ តវ នប ញដូច របូ 
5-14  

 
រូប 5-14 Main time base 

រកំណត ់Window  

ចុចប៊ូតុង H2 menu selection រចួេ ជសេរ ស Set។ េអ កងន់ឹងប ញ ងំ window ែដល នកំណត ់
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េ យទស ន៍ ទនិចពីរ។ េ ប HORIZONTAL POSITION និង SEC/DIV knobs េដម ែីកត មវទី ងំេផក 
និងទំហំៃនៃផ window េនះ។ េ កុង FFT mode, Set menu មនិ តឹម តវ។ សូមេមល រូប 5-15 ។ 

 
របួ 5-15 Window setting 

Window Expansion  

ចុចប៊ូតុង H3 menu selection រចួេ ជសេរ ស Zoom។ លទផល ៃផ window ែដលកំណតេ់ យទស ន៍
ទនិចពីរនឹង តវ នព ងីកេ ទំហំេពញេអ កង ់(សូមេមលរូប 5-16)។  

 
របូ 5-16 Zoom window 
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រេប បកណំត់ បពន័ Trigger 

Trigger កំណតេ់ េពលែដល DSO បេ់ផមទទួលទិននយ័ និងប ញទ មងរ់លក។ េ េពលែដល Trigger 

តវ នកំណត់ តឹម តវ ចបំែបង រប ញមនិសិតេសរេ ទ មងរ់លកែដល នអតនយ័។ 

DSO បនទទួល នទិននយ័ខណៈេពលរង់ លំកខណេកះេកតេឡង។ េ េពលែដល រកេឃញ Trigger 

នឹងទទួល ននូវទិននយ័ គប់ ន់ បនប ប ់េដម គូីរទ មងរ់លកេ ង ំចំណុច Trigger ។ 

តំបនប់  Trigger ន 1 knob និង 3 3 menu keys ។  

TRIG LEVEL: Knob ែដលកំណតក់ំរតិ trigger; ចុច knob និង level នងឹរតេ់ រក Zero។  

50%: ប៊ូតុង បតិបតិ មៗែដលកំណតក់ មតិគនឹះេ ចំណុចក លប ររ ងកំពូលៃនសីុ ៉ ល់ trigger ។ 

Force: Force េដម បីេងតសីុ ៉ ល់ trigger េហយមុខ រ តវ នេ ប ចម ងេ កុងរេប ប " Normal " និង " 

Single " ។ 

Trigger Menu: ប៊ូតុងែដលេបកដំេណ រ រមុនុឺយ គប់ គង trigger ។  

Trigger Control 

Single trigger: េ បក មតិ trigger េដម ី បយ់កទ មងរ់លក នេសរ ពេ កុង ប ញពីរកុងេពល 
ដំ ល ។ 

Single trigger នបនួ ៉ ង: edge trigger, video trigger, slope trigger និង pulse trigger ។ 

Edge Trigger: េកតេឡងេ េពលែដល រប ូ ល trigger ឆង តក់ មតិតងស់ ុងែដល នប ក់ មយួនឹង 

slope ែដល នប ក។់  

Video Trigger: Trigger េ េល ល ឬប តស់ បសីុ់ ៉ ល់វេីដអូសង់ រ 

Slope Trigger: The oscilloscope begins to trigger according to the signal rising or falling speed. 

Pulse Trigger: ែសងរក pulses ែដល នទទឹង ក់ ក។់ 

Trigger ងំបនួរេប បេ កុង Single Trigger តវ នពិពណ៌ េរ ងៗខួនដូច ងេ ម៖ 

1. Edge Trigger 

Edge trigger េកតេឡងេ េលតៃមក មតិ បេ់ផមៃនសីុ ៉ ល់ប ូ ល។ េ ជសេរ ស Edge trigger េដម  ី trigger 

េ េលែគមេកនេឡង ឬែគម ក។់ 
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Edge Trigger Menu ប ញដូចរូប 5-17។ 

     

របួ 5-17 Edge trigger menu 

ង Edge menu: 

មុនុឺយ រកណំត់ រែណ  ំ

Single Mode Edge Set vertical channel trigger type as edge trigger. 

Source 

CH1 

CH2 

EXT 

EXT/5 

Channel 1 as trigger signal. 

Channel 2 as trigger signal. 

External trigger as trigger signal 

1/5 of the external trigger signal as trigger signal. 

Coupling 

AC 

DC 

HF 

 

LF 

 

ងំស ស តុចរន ល់។ 

អនុ តឱ ស ស តុ ងំអស់ឆង ត។់ 

ងំសីុ ៉ ល់េ បកងខ់ស់ 

នែតស ស តុេ បកង់ បប៉ុេ ះែដលឆង ត។់ 

ងំសីុ ៉ ល់េ បកង់ ប 

នែតស ស តុេ បកងខ់ស់ប៉ុេ ះែដលឆង ត។់ 

Slope  
 

Trigger on rising edge 
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Trigger on falling edge 

Mode 

 

Holdoff 

Auto 

Normal 

Single 

Holdoff 

 

Reset 

ទទួល នទ មងរ់លក េ ះបី ន trigger េកតេឡងកេ៏ យ។ 

ទទួល នទ មងរ់លកេ េពល trigger េកតេឡង 

េ េពលែដល trigger េកតេឡង ទទួល នទ មងរ់លកមយួ 

ប បម់កឈប ់

100ns ~ 10s, បងិល M knob េដម កំីណតច់េ ះេពលមុនេពល 

trigger មយួេផ ងេទ តេកតេឡង។ 

កំណតេ់ពលេវ  Holdoff តៃមលំ េំដម (100ns) ។ 

2. Video Trigger  

េ ជសេរ ស video trigger េដម  ីtrigger េ េល fields ឬ lines របស់ NTSC, PAL ឬ SECAM សីុ ៉ ល់វេីដអូ

សង់ រ។ 

Trig menu សំេ េ  រូប 5-18។ 

 

រូប 5-18 Video trigger menu 

 

ង Video menu 

មុនុឺយ រកណំត់ រែណ  ំ

Single Mode Video កំណត់ បេភទ vertical channel trigger as video trigger 

Source 

CH1 

CH2 

EXT 

EXT/5 

េ ជសេរ ស CH1 as the trigger source 

េ ជសេរ ស CH2 as the trigger source 

រប ូ ល trigger ងេ 1/5 ៃន បភព trigger 

ងេ ស ប់ របេងនជួរៃនក មតិ 
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Modu 

NTSC 

PAL 

SECAM 

េ ជសេរ ស video modulation 

Sync 

 

Line 

Field 

Odd 

Even 

Line NO. 

Synchronic trigger in video line 

Synchronic trigger in video field 

Synchronic trigger in video odd filed 

Synchronic trigger in video even field 

Synchronic trigger in designed video line, turn the M knob 

to set the line number 

Mode 

 

Holdoff 

Auto 

Holdoff 

 

Reset 

ទទួល នទ មងរ់លក េ ះបី ន trigger េកតេឡងកេ៏ យ។ 

100ns~10s, ៃលត មវ M knob េដម កីំណតច់េ ះេពលមុនេពល 

trigger មយួេផ ងេទ តេកតេឡង 

កំណតេ់ពលេវ  Holdoff  100ns 

3. Slope Trigger  

Slope trigger កំណត ់oscilloscope  slope trigger វជិ ន/អវជិ នកុងរយៈេពលែដល នប ក។់ 

Slope Trigger Menu នប ញដូចរបូ 5-19។ 

 

រូប 5-19 Slope trigger menu 

ង Slope trigger menu: 

មុនុឺយ រកំណត់ រែណ  ំ

Single 

Mode 
Slope កំណត ់vertical channel trigger type as slope trigger 
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Source 
CH1 

CH2 

េ ជសេរ ស CH1 as the trigger source 

េ ជសេរ ស CH2 as the trigger source 

When 

slope 

  

រេ ជសេរ ស Slope  

 
 
 

 
 
 

កំណតល់កខណ័ slope; ចូលេ  M knob េដម កំីណត ់ slope 

time។ 

Threshold 

&SlewRat

e 

High level 

Low level 

Slew rate 

ែកត មវ M knob េដម កំីណតែ់ដនកំណត់ ងេលក មតិខស់។ 

ែកត មវ M knob េដម កំីណតក់ មតិ បក មតិ ប។ 

Slew rate=(ក មតិខស់ - ក មតិ ប) / រកំណត ់

Mode 

 

Holdoff 

Auto 

Normal 

Single 

Holdoff 

 

Reset 

ទទួល នទ មងរ់លក េ ះបី ន trigger េកតេឡងកេ៏ យ។ 

ទទួល នទ មងរ់លកេ េពល trigger េកតេឡង 

េ េពលែដល trigger េកតេឡង ទទួល នទ មងរ់លកមយួ 

ប បម់កឈប់ 

100ns ~ 10s បែងរ M knob 

េដម កីំណតច់េ ះេពលមុនេពលេកះមយួេទ តេកតេឡង។ 

កំណតេ់ពលេវ  Holdoff  100ns 

4. Pulse Width Trigger   

Pulse trigger េកតេឡងេ ងេ មទទងឹ pulse។ 

សីុ ៉ ល់មនិ ប កតី ច តវ នរកេឃញ មរយៈ រកំណតល់កខណទទឹង pulse ។ 

Pulse Width Trigger Menu នប ញដូចរូប 5-20។ 

 

រូប 5-20 Pulse width trigger menu 
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ងPulse Width Trigger menu: 

មុនុឺយ រកណំត់ រែណ  ំ

Single Mode Pulse កំណត ់vertical channel trigger type as pulse trigger 

Source 
CH1 

CH2 

េ ជសេរ ស CH1 as the trigger source 

េ ជសេរ ស CH2 as the trigger source 

Coupling 

AC 

DC 

HF 

 

LF 

មនិអនុ តឱ ែផក DC ឆង ត។់ 

អនុ តឱ ឆង តែ់ផក ងំអស់។ 

មនិអនុ តឱ នេ បកងខ់ស់ៃន រប ូ នសីុ ៉ ល់ 

និងឆង តែ់ផកេ បកង់ បប៉ុេ ះ។ 

មនិអនុ តឱ នេ បកង់ បៃន រប ូ នសីុ ៉ ល់ 

និងឆង តែ់ផកេ បកងខ់ស់ប៉ុេ ះ។ 

when 

Polarity 

  
េ ជសេរ ស polarity 

 
 
 

 
 
 

េ ជសេរ សលកខណទទឹង pulse និងែកស មល M knob 

េដម កំីណតេ់ពលេវ ។ 

Mode 

 

Holdoff 

Auto 

Normal 

Single 

Holdoff 

 

Reset 

ទទួល នទ មងរ់លក េ ះបី ន trigger េកតេឡងកេ៏ យ។ 

ទទួល នទ មងរ់លកេ េពល trigger េកតេឡង 

េ េពល trigger េកតេឡង ទទួល នទ មងរ់លកមយួ 

ប បម់កឈប ់

100ns ~ 10s, ៃលត មវ M knob 

េដម កំីណតច់េ ះេពលមុនេពល trigger 

មយួេផ ងេទ តេកតេឡង។ 

កំណតេ់ពលេវ  Holdoff  100ns 
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របក យ ក  

1. Source: Trigger ចេកតេឡងពី បភព េ ចន៖ ែនលប ូ ល (CH1, CH2), Ext, Ext/5 ។ 

 Input: គឺ បភព Trigger ែដលេ ប ទូេ បំផុត។ ប៉ុសនឹងដំេណ រ រេ េពលេ ជសេរ ស បភព Trigger 

អីកេ៏ យែដលប ញឬអត។់ 

 Ext Trig: ឧបករណ៍ ច តវ ន trigger ពី បភពទីបីខណៈេពលែដលទទួល នទិននយ័ពី CH1 និង CH2 ។ 

ឧ ហរណ៍ េដម  ី trigger ពី ឡិ ងេ  ឬេ យសីុ ៉ ល់ពីែផកេផ ងេទ តៃនេស គី កល ង។ បភព 

trigger EXT, EXT/5 េ បសីុ ៉ ល់ trigger ងេ ែដល បេ់ ឧបករណ៍ ប ់ EXT TRIG ។ Ext 

េ បសីុ ៉ ល់េ យ ល់; នជួរក មតិ trigger ពី -0.6V ដល់ +0.6V ។ បភព trigger EXT/5 

បនយសីុ ៉ ល់េ យ 5X ែដលព ងីកជួរក មតិ trigger េ  -3V េ  +3V ។ េនះអនុ តឱ  oscilloscope 

trigger េ េលសីុ ៉ ល់ធំ ង។ 

2. Trigger Mode: 

កំណតព់ីរេប បែដល oscilloscope ប ពឹតកុងករណីែដល ន ពឹតិ រណ៍ trigger ។ oscilloscope ផល់នូវរេប ប 

trigger បី៖ ស័យ បវតិ ធម  និងេ ល។  

 Auto: This sweep mode អនុ តឱ  oscilloscope ទទួល នទ មងរ់លក េ ះបី មនិរកេឃញលកខណ 

trigger កេ៏ យ។ បសិនេប នលកខណ trigger េកតេឡង ខណៈេពលែដល oscilloscope កំពុងរង់ ំ

រយៈេពល ក់ កម់យួ (ដូចែដល នកំណតេ់ យ រកំណតេ់ពលេវ ) នឹងបងំខួនឯងឱ  trigger ។ 

 Normal: The Normal mode អនុ តឱ  oscilloscope ទទួល នទ មងរ់លកេ េពលែដល តវ ន  

trigger ។ បសិនេប ន trigger េកតេឡងេទ លំេ លេ ែតបនរង់  ំេហយទ មង់រលកមុន េប ននឹងេ ែត

នេ េលេអ កង។់ េ  Single mode ៖ ប បព់ីចុច Run/Stop លំេ លនឹងរង់  ំtrigger ។ ខណៈេពល

ែដល trigger េកតេឡង Oscilloscope ទទួល នទ មងរ់លកមយួ ប បម់កឈប។់ 

 Single: េ  Single mode ៖ ប បពី់ចុច Run/Stop, កំពុងរង់  ំtrigger។ ខណៈ trigger េកតេឡង, ទទួល ន

ទ មងរ់លកមយួ ប បម់កឈប់។ 

3. Coupling:Trigger coupling កំណត់ េតែផក ៃនសីុញ៉ល់ប ូ នេ នេ់ស គី trigger ។ បេភទ Coupling 
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រមួ ន AC, DC, LF Reject និង HF Reject។ 

 AC: AC coupling ងំស ស តុ DC ។ 

 DC: DC coupling ឆង តស់ ស តុ AC និង DC ។ 

 LF Reject: LF Reject coupling ងំស ស តុ DC នងិបនយសីុ ៉ ល់ ងំអស់ មយួនឹងេ បកង់ ប

ង 8 kHz ។ 

 HF Reject: HF Reject coupling បនយស ងំអស់ែដល នេ បកងខ់ស់ ង 150 kHz ។ 

4. Holdoff: Trigger holdoff ចេ បេដម រីក លំនឹងទ មងរ់លក។ េពលេវ កគឺ រយៈេពលរង់ រំបស់ 

oscilloscope មនុេពល បេ់ផម trigger ថី។ oscilloscope នឹងមនិ trigger រហូតដល់េពលេវ ឈបស់ ក ន

ផុតកំណត។់ ផល់ឱ សឱ អកេ ប ស់ពិនិត េមលស កុងរយៈេពលខី និងជួយ ពិនិត េមលស សុគ ញ

មយួចំនួន ដូច ទ មងរ់លក AM េដម។ 

រេប បដេំណ រ រមឺុនុយមុខ រ  

តំបន់ គប់ គងមុនុឺយមុខ ររមួ ន 8 ប៊ូតុងមុនុឺយមុខ រ៖ Measure, Acquire, Utility, Cursor, Autoscale, Save, 
Display, Help និង 4 ប៊ូតុង បតិបតិ មៗ៖ Autoset, Run/Stop, Single, Copy ។ 

រេប បអនុវត រដំេឡងគំរូ  

ចុចប៊ូតុង Acquire រចួ menu នឹងប ញេ េលេអ កង,់ ដូចកុងរូប 5-25។ 

     

រូប 5-25 Acqu Mode menu  
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រពិពណ៌ ៃន Acqu Mode Menu តវ នប ញដូច ងេ ម: 

មុនុឺយមខុ រ រកណំត់ រពិពណ៌  

Sample 

Sample  រេប បគំរធូម  

Peak detect  

េ បេដម ី បយ់កគំរូអតបិរ  និងអប បរ ។ 

ែសងរកចំណុចខស់បផុំត និង បបំផុតេលចេ ះេពល

េ ប់ ។ តវ នេ បស ប់ ររកេឃញៃន burr 

jamming និងលទ ពៃន រ តប់នយ រ ន់ ចលំ។   

Average 4, 16, 64, 128 
តវ នេ បេដម ី តប់នយសំេឡងរ ំ នេ យៃចដន  

និងមនិខល់ មយួនឹងចំនួនមធ ម ជេ មស។  

បូរ រកំណត ់Acqu Mode រចួេហយសេងតេមល រែ ប បល បនប បៃ់នទ មងរ់លកែដល នប ញ។ 

 
របួ ព 5-26 Peak Detect mode, េ េ ម រែដល burrs េ េលែគម កចុ់ះៃនរលក េរ,៉ 

ច តវ នរកេឃញេហយសំេលងរ ំ នគឺធន។់ 



 

44 |                            ែ បសំរលួេ យ កមហុ៊ន ប៊ ី យអិនធីហីក អុិន សមុនិ (BSI) 

 
រូប 5-27 Normal ACQU Mode display, ែដលមនិ ចរកេឃញ មេ បះ 

 

      រូប 5-28 ទ មងរ់លកែដល នប ញប បពី់សំេឡងរ ំ ន តវ នដកេចញេ េ មរេប បមធ ម 
ែដលកុងេ ះចំនួនមធ មៃន 16 តវ នកំណត។់  

រេប បកណំត់ បពន័ប ញ  

ចុចប៊ូតុង Display រចួេហយមុនុឺយែដលប ញកុងេអ កង់ តវ នប ញកុងរូប 5-29 ។  

 

រូប 5-29 Display Set menu.  
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រពិពណ៌ ៃន Display Set Menu តវ នប ញដូច ងេ ម៖ 

មុនុឺយមខុ រ រកណំត់ រពពិណ៌  

Type 

Dots 

Vect 

 

នែតចំណុចគំរូប៉ុេ ះែដល តវ នប ញ។ 

ចេ ះរ ងចំណុចគំរូែដលេ ប់ កុង រប ញ តវ ន

បំេពញេ យទ មងវុ់ចិទរ័។  

Persist 
Time 

OFF 

1 second 

2 seconds 

5 seconds 

Infinity 

េបកប៊ូតុង M េដម កីំណតេ់ពលេវ ងំ 

Clear Clear the persistence 

XY Mode 
ON  

OFF 

េបក the XY display function; 

បិទ the XY display function 

Cymometer 
ON  

OFF 

េបកសីុម៉ូែម៉ ត; 

បិទសីុម៉ូែម៉ ត 

VGA Disp (VGA 

port is optional) 

ON 

OFF 

ប់ ចក VGA េ ម៉ូនីទរ័។ បសិនេបកំណត់  ON 

ទ មងរ់លក ច តវ នប ញេ េលម៉ូនីទរ័កំុព ូទរ័។ 

Display Type: មយួនឹងប៊ូតុងេ ជសេរ សមុនុឺយ F1 តវ នរុញចុះេ ម អក ចបូររ ង បេភទ Vect និង Dots ។ 
ពខុស រ ង បេភទ រប ញ ងំពរី ច តវ នេគសេងតេឃញ មរយៈ រេ ប បេធ បរ ង រូប 5-30 និង រូប

5-31 ។ 
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រូប 5-30 Display in the Vector form  

 

រូប 5-31 Display in Dots form.  

Persist  

េ េពលែដលមុខ រ Persist តវ នេ ប ឥទិពលប ញ ព ប់ បៃ់ន oscilloscope បំពងរូ់ប ព ច តវ ន
ែកងេធ។ ទិននយ័េដមែដល នប មងទុក តវ នប ញ ពណ៌ ស ប ់េហយទិននយ័ថី នពណ៌ភ។ឺ ចុចប៊ូតុង H2 
មុនុឺយបននឹងប ញេ ង ំេអ កង។់ ចុចប៊ូតុង F1 េពលេវ តសូ៊េផ ង ច តវ នេ ជសេរ ស: បិទ, 1 វ ិ ទី, 
2 វ ិ ទី, 5 វ ិ ទ ីនិង Infinity ។ េ េពលែដលជេ មស "Infinity" តវ នកំណតស់ បេ់ពលេវ បន ចំណុច ស់
ែវងនឹង តវ នរក ទុករហូតដល់តៃម តតពិនិត តវ ន ស់បូរ (សូមេមលរូបទី 5-32)។ េ យចុចប៊ូតុង F2 រតសូ៊
នឹង តវ នស ត។ 
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រូប 5-32 Infinite persistence display 

XY Format  

ទ មងេ់នះ ចអនុវត នែតចំេ ះប៉ុសេលខ 1 និងប៉ុសេលខ 2។ ប បព់ីេ ជសេរ សទ មងប់ ញ XY ប៉ុសេលខ 1 
តវ នប ញ មអក័ េផក និងប៉ុសេលខ 2 េ កុងអក័ ប រ។ oscilloscope តវ នកំណតកុ់ងទ មងគ់ំរែូដលមនិ

នេកះ៖ ទិននយ័ តវ នប ញ ចំណុចភ។ឺ  

បតិបតិ ររបស់ឧបករណ៍ប ងំអស់ នដូច ងេ ម៖  

 Vertical VOLTS/DIV និង VERTICAL POSITION knobs ៃន Channel 1 តវ នេ បេដម កំីណត់
ត ន និងទី ងំេផក។ 

 Vertical VOLTS/DIV និង VERTICAL POSITION knobs ៃន Channel 2 តវ នេ បេដម កំីណត់
ត នប រ និងទី ងំ បនប ប។់  

មុខ រ ងេ មមនិ ចដំេណ រ រកុងទ មង់ XY៖  

 Reference or digital wave form  

 Cursor  

 Time base control  

 Trigger control  

 FFT 

ជំ ន បតិបតិ រ៖  

1. ចុចប៊ូតុង Display េហយេ េចញនូវ Display Set Menu។  

2. ចុចប៊ូតុងេ ជសេរ សមុនុឺយ H3 េដម កីំណតរ់េប ប XY េបក។ ទ មងប់ ញ តវ នបូរេ រេប ប XY 
(សូមេមលរូប 5-33)។ 
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រូប 5-33  XY display Mode 

សីុម៉ូែម៉ ត 

សីុម៉ូែម៉ ត 6 ខង។់ សីុម៉ូែម៉ ត ច ស់េ បកងព់ី 2Hz ដល់ក មតិប ូ នេពញេលញ។ លុះ ែត ែនលែដល ន

ស់ែវង នសីុ ៉ ល់ trigger េហយេ កុងែគម ច ស់េ បកង់ ន តឹម តវ។ េ កុង Single trigger គឺ  

cymometer ែនលមយួ េហយ ច ស់ នែតេ បកងៃ់ន ែនល trigger ប៉ុេ ះ។ េ កុង Trigger ALT គឺ  

cymometer ែនលពីរ េហយ ច ស់េ បកងៃ់ន ែនលពីរ។ សីុម៉ូែម៉ ត តវ នប ញេ ែផក ងេ ម ង ំ 

ៃនេអ កង។់ 

េដម េីបក ឬបិទសីុម៉ូែម៉ ត៖ 

1. ចុចប៊ូតុង Display ។ 

2. េ កុងមុនុឺយ Display ប ញ សូមចុចប៊ូតុង H4 េដម បីិទេបករ ង រប ញ cymometer ON ឬ OFF ។ 

VGA Output (VGA port គឺ ចេ ជសេរ ស ន) 

ចក VGA ច តវ ន បេ់ ម៉ូនីទរ័កំុព ូទរ័។ រូប ពៃន oscilloscope ចប ញ ៉ ងច ស់េ េលម៉ូនីទរ័។ 

េដម កំីណត ់VGA Output: 

1. ចុចប៊ូតុង Display ។ 
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2. េ កុងមុនុឺយ Display ចុចប៊ូតុង H5 េដម បិីទេបករ ង ON ឬ OFF ។ 

រេប បរក ទុក និងរលឹំកទ មង់រលក  

ចុចប៊ូតុង Save អក ចរក ទុកទ មងរ់លក រកំណត ់ឬរបូ ពេអ កង។់ មុនុឺយែដលប ញកុងេអ កង់ តវ ន 
ប ញ ដូចរបូ 5-34 ។ 

 
រូប 5-34 Waveform Save menu 

រពពិណ៌ អំពីមខុ រ Save Menu តវ នប ញ ង ងេ ម៖ 

មុនុឺយមុខ រ រកំណត ់ រពិពណ៌  

Type 

Wave 

Setting 

Image 

Record 

េ ជសេរ ស បេភទរក រទុក  

(about the Record type, see "Error! Reference source not 

found." on PError! Bookmark not defined.) 

េ េពល បេភទគឺ Wave មុនុឺយប ញដូច ងេ មៈ 

Source 

CH1 

CH2 

Math 

េ ជសេរ សទ មងរ់លកែដល តវរក ទុក។ 

Object & Show Object 1~15 
េ ជសេរ ស សយ នែដលទ មងរ់លក តវ នរក ទុកឬរលឹំក

េឡងវញិ។ 
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Show 
ON 

OFF 

រលឹំកេឡងវញិ ឬបិទទ មងរ់លកែដល នរក ទុកកុង សយ ន 

វតុបចុប ន។ េ េពលែដល រប ញ ON បសិនេប សយ ន 

វតុបចុប ន តវ នេ ប ស់ ទ មងរ់លកែដល នរក ទុកនឹង តវ 

នប ញ េលខ សយ ន និងពត័៌ ន កព់ន័នឹង តវ ន

ប ញេ ែផក ងេល ងេឆងៃនេអ កង។់ 

បសិនេប ស័យ នទេទ នឹង ប ់"None is saved"។ 

Save 

 រក ទុកទ មងរ់លកៃន បភពេ សយ នែដល នេ ជសេរ ស។ 

មនិ  Type ៃន ររក ទុក តវ នកំណតក់េ៏ យ អក ចរក  

ទុកទ មងរ់លកេ យ នែ់តចុចប៊ូតុង Copy េ កុងចំណុច ប ក ់

អកេ ប មយួ។ ទង់ យផុកគឺ BIN ។ 

Storage 
Internal 

External 

រក ទុកេ កុងឧបករណ៍ផុក ងកុង ឬឧបករណ៍ផុក USB ។ 

បសិនេបេ ជសេរ សកែនងផុក USB េ ះឯក រ ចែក 

ស មល ន។ 

ឯក រទ មងរ់លក ច តវ នេបកេ យកមវធិីវ ិ គទ មងរ់លក 

Eduscope (េ េលសីុឌីែដល នផតផ់ង)់។ 

េ េពល បេភទគឺ  Setting មុនុឺយប ញដូច ងេ មៈ 

Setting 
Setting1…. 

Setting8 
សយ នកំណត ់

Save 

 រក ទុក រកំណត ់oscilloscope បចុប នេ កែនងផុក

ងកុង 

Load  រលឹំក រកំណតព់ី សយ នែដល នេ ជសេរ ស 

េ េពល បេភទគឺ Image មុនុឺយប ញដូច ងេ មៈ 
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Save 

 រក ទុកេអ កងប់ ញបចុប ន។ ឯក រ ចរក ទុក នែតកុង

ឧបករណ៍ផុក USB ដូេចះកែនងផុក USB តវែត ប់ មុនសិន។ 

េ ះឯក រ ចែកស មល ន។ 

ឯក រ តវ នរក ទុក ទ មង ់BMP ។ 

 

រក ទុក និងរលឹំកទ មងរ់លក 

Eduscope 3000 ចផុកទ មងរ់លក 15 ែដល ចប ញ មយួទ មងរ់លកបចុប នកុងេពលែតមយួ។ 
ទ មងរ់លកែដល នរក ទុកមនិ ចែកត មវ នេទ។  

េដម រីក ទុកទ មងរ់លកៃន CH1 េ កុង សយ ន 1 ជំ ន បតិបតិ រគរួែត តវ នអនុវត ម៖ 

1. Saving: ចុចប៊ូតុង H1 មុនុឺយ Type នឹងប ញេ ងេឆងៃនេអ កង ់បត ់M knob េដម េី ជសេរ ស Wave for 
Type។ 

2. ចុចប៊ូតុង H2 េហយចុចប៊ូតុង F1 េដម េី ជសេរ ស CH1 ស ប់ បភព។  

3. ចុចប៊ូតុង H3 េហយចុច F1 បែងរ M knob េដម េី ជសេរ ស 1 សយ នវតុ។ 

4. ចុចប៊ូតុង H5 េហយចុចប៊ូតុង F1 េដម េី ជសេរ ស Internal ។  

5. ចុចប៊ូតុង H4 េដម រីក ទុកទ មងរ់លក។ 

6. Recalling: ចុចប៊តុូង H3 េហយចុច F1 េបកប៊ូតុង M េដម េី ជសេរ ស 1 សយ នវតុ។ ចុចប៊តុូង F2 
េដម កីំណត ់Show  ON ។ ទ មងរ់លកែដល នរក ទុកកុង សយ ននងឹ តវ នប ញ េលខ

សយ ន និងពត័៌ ន កព់ន័នឹង តវ នប ញេ ែផក ងេល ងេឆងៃនេអ កង។់ 

 
រូប 5-35 Wave saving 

 



 

52 |                            ែ បសំរលួេ យ កមហុ៊ន ប៊ ី យអិនធីហីក អុិន សមុនិ (BSI) 

គនឹះ៖  

មនិ  Type ៃន ររក ទុក តវ នកំណតក់េ៏ យ អក ចរក ទុកទ មងរ់លកេ យ នែ់តចុចប៊ូតុង Copy 
េ កុងចំណុច ប កអ់កេ ប មយួ។ បសិនេប Storage មុនុឺយរក ទុក តវ នកំណត់  " External " 
អកគួរែតដំេឡង ស USB ។ សូមេ ងេ េលខឹម រ ងេ ម េដម ដំីេឡង ស USB េហយ កេ់ ះ
ឯក រែដល តវរក ទុក។ 

រក ទុករូប ពេ េលេអ កង៖់ 

រូប ពេអ កង់ ច តវ នរក ទុកកុង ស USB ប៉ុេ ះ ដូេចះអកគួរែត ប់ ស USB មយួឧបករណ៍។ 

1. Install the USB disk: ប ូ ល ស USB េ កុង "1. USB Host port" របស់ "រូប 4-3 ែផក ង ំ"។ 
បសិនេប icon  ប ញេ ង ំែផក ងេលៃន screen, ស USB តវ នដំេឡងេ យេ គជយ័។ 

រ ទង់ យែដល ំ ទៃន ស USB៖ បពន័ឯក រ FAT32 ទំហំចេ មមនិ ចេលសពី 4K នេទ។ 
េ េពលែដលឌីស USB មនិ ច តវ នទទួល ល់ អក ចេធ ទង់ យ េ ទ មងែ់ដល ំ ទ េហយ
ព មមងេទ ត។  

2. ប បពី់ដំេឡង ស USB ចុចប៊ូតុង Save panel មុនុឺយរក ទុក តវ នប ញេ ងេ មេអ កង។់  

3. ចុចប៊ូតុង H1 មុនុឺយ Type នឹងប ញេ ងេឆងៃនេអ កង ់បត ់M knob េដម េី ជសេរ ស Image ស ប់
បេភទ។ 

4. ចុចប៊ូតុង H4 រចុចប ូ លែដលេ បេដម ែីកស មលេ ះឯក រនឹងេលចេឡង។ េ ះលំ េំដមគឺ ល
បរេិចទ បពន័បចុប ន។ េបកប៊ូតុង M េដម េី ជសេរ ស បចុ់ច; ចុច បចុ់ច M េដម បី ូ ល បចុ់ចែដល ន
េ ជសេរ ស។ បែវងៃនេ ះឯក រគឺរហូតដល់ 25 តួអក រ។ េ ជសេរ ស េហយចុច បចុ់ចប ូ ល (Enter) 
ៃន រចុច េដម បី ប់ រប ូ ល និងរក ទុកឯក រេ យេ បេ ះបចុប ន។  

End and store

Close the keyboardSwitch between 
capital and small

Delete the last 
character

 

រេប បថត/ កទ់ មងរ់លក  

មុខ រ Wave Record ចកត់ រលកចរនប ូ ល។ អក ចកំណតច់េ ះេពលរ ងសុ៊មែដល នកត់ កុង

ចេ ះ 1ms~1000s។ ចំនួនសុ៊មអតិបរ នដល់ 1000 េហយអក ចទទួល ន បសិទិ ពៃន រវ ិ គ នែ់ត

បេសរ មយួនឹងមខុ រ ក់ រថី និង រផុក។ 

Wave Record នរេប បចំនួនបនួ៖ OFF, Record, Playback និង Storage ។ 



 

 ែ បសំរលួេ យ កមហុ៊ន ប៊ ី យអិនធីហីក អុិន សមុនិ (BSI) | 53 

Record: េដម កីត់ រលក មចេ ះេពលរហូតដល់ នដល់ រកំណតសុ៊់មចុងេ យ។ 

មុនុឺយកត់ ប ញដូច ងេ មៈ 

មុនុឺយ រកណំត ់ រែណ  ំ

Mode 

OFF 

Record 

Playback 

Storage 

បិទមខុ រថតរលក  

កំណត ់record menu 

កំណត ់playback menu 

កំណត ់storage menu 

Record mode 

FrameSet 

End frame 

បងិល M knob 

េដម េី ជសេរ សចំនួនសុ៊ម

ែដល តវថត (1～1000) 

 

Interval 

បងិល M knob 

េដម េី ជសេរ សចេ ះេពលរ ងសុ៊មែដល នកត់  

(1ms～1000s) 

Refresh 
ON 

OFF 

េធឱ រលក សស់កំឡុងេពលថត 

ប ប ់refreshing 

Operate 
Play 

Stop 

បេ់ផមថត 

ឈបថ់ត 

កំណតច់ំ ំៈ 

ទ មងរ់លក ងំពីរៃនប៉ុសេលខ 1 និងប៉ុសេលខ 2 នឹង តវ នថត។ បសិនេបប៉ុស តវ នបិទេពលកំពុងថត េ ះ

ទ មងរ់លកៃន ែនលគឺមនិ តឹម តវេទេ កុងរេប ប ក់ រថី។ 
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រូប 5-36 Wave Record 

Playback: កេ់ឡងវញិនូវរលកែដល នកត់  ឬរក ទុក។ 

មុនុឺយ Playback ប ញដូច ងេ មៈ 

មុនុឺយ រកំណត ់ រែណ  ំ

Playback Mode 

FrameSet 

បេ់ផមសុ៊ម 

បែងរ M knob 

េដម េី ជសេរ ស

ចំនួន start 

frame 

េដម ី ក់ រថី 

(1～1000)។ 
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End frame បងិល M knob េដម េី ជសេរ សចំននួៃនសុ៊មប បេ់ដម ី ក់ រថី (1 

ដល់ 1000) ។ 

Cur frame បែងរ M knob េដម េី ជសេរ សចនំួនសុ៊មបចុប នេដម ី ក់ រថី 

(1～1000)។ 

Interval បងិល M knob េដម េី ជសេរ សចេ ះេពលរ ង រេលង back frame 

(1ms～1000s)។ 

Play mode 

Loop 

 
ប ញរលក បនប ប។់ 

Once ប ញរលកែតមយួដង។ 

Operate 
Play បេ់ផមថត។ 

Stop ឈបថ់ត។ 

 

 

រូប 5-37 Wave Playback 
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Storage: រក ទុករលកេ ងេ មសុ៊ម បេ់ផម និងសុ៊មប ប។់ 

មុនុឺយ Storage ប ញដូច ងេ មៈ 

មុនុឺយ រកណំត់ រែណ  ំ

Storage Mode 

Frame Set  

Start frame 
បែងរ M knob េដម េី ជសេរ សចំននួ start frame េដម រីក
ទុក (1～1000)។ 

End frame 

សុ៊មប ប ់

បែងរ M knob េដម េី ជសេរ ស

ចំនួនសុ៊មចុងែដល តវរក ទុក 

(1～1000)។ 

 

Save  រក ទុកឯក រកំណត់ ទ មងរ់លកេ អងចង ំ ងកុង 

Load  ផុកឯក រកំណត់ ទ មងរ់លកពីអងចង  ំ

 

 

រូប 5-38 Wave Storage 
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េដម េី បមុខ រ wave record សូមេធដូច ងេ ម៖ 

(1) ចុចប៊ូតុង Save ។ 

(2) ចុចប៊ូតុង H1 , េបក M knob េដម េី ជសេរ ស Record ។ 

(3) ចុចប៊ូតុង H2 ។ េ កុងមនុីយ Mode, ចុចប៊ូតុង F2 េដម េី ជសេរ ស Record ។ 

(4) ចុចប៊ូតុង H3 ។ េ កុងមនុីយ Frame Set, ចុចប៊ូតុង F1 និងេបក M knob េដម កំីណត ់End frame; ចុចប៊ូតុង 

F2 រចួេបក M knob េដម េី ជសេរ សចេ ះេពលរ ងសុ៊មែដល នកត់ ។ 

(5) ចុចប៊ូតុង H4, េ ជសេរ ស េត តវេធឱ រលកេឡងវញិេ េពលថត។ 

(6) ចុចប៊ូតុង H5 េដម ី បេ់ផមថត។ 

(7) ចុចប៊ូតុង H2 ។ េ កុងមនុីយ Mode, ចុចប៊ូតុង F3 េដម ចូីលេ  Playback ។ កំណតជ់ួរសុ៊មនិង  

Playmode ។ ប បម់កចុចប៊ូតុង H5 េដម បី ញ។ េដម រីក ទុករលកែដល នកត់  សូមចុចប៊ូតុង H2 ។ 

េ កុងមុនុឺយរេប ប ចុចប៊ូតុង F4 េដម េី ជសេរ ស Storage, ប បម់កកំណតជួ់រៃនសុ៊មេដម រីក ទុក ចុចប៊ូតុង 

H4 េដម រីក ទុក។ 

(8) េដម ផុីកទ មងរ់លកពីអងចង ំ ងកុងសូមចុច Load, េហយប បម់កចូលរេប ប ក់ រថីេដម វី ិ គរលក។ 

រេប បអនុវត រកណំតម់ុខ រ បពន័ជំនួយ 

●Config 

ចុចប៊តុូង Utility រចួចូលេ  M knob េដម េី ជសេរ ស Config េដម ចូីលេ នមុ់នុឺយ ងេ ម។ 

   
រូប 5-39 មនុីយ Configuration 
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រពិពណ៌ អំពី Configuration Menu តវ នប ញដូច ងេ ម៖ 

មុនុឺយមុខ រ  រកំណត ់ រពពិណ៌  

Language 

ចិន, អងេ់គស និង េផ ងៗ 

េ ជសេរ ស ប ញៃន បពន័ បតិបតិ រ។ 

Set Time 

Display 
On 

Off 
On/Off រប ញ លបរេិចទ 

Hour  Min រកំណតេ់ ៉ ង/ ទី 

Day   Month រកំណត់ លបរេិចទ/ែខ 

Year រកំណត់  ំ

KeyLock 

 កេ់ រ ងំអស់។ វធិី សេ ះេ ៖ ចុចប៊ូតុង 50% 

េ កុងតំបនប់ េកះ ប បម់កចុចប៊ូតុង Force េធមងេទ ត 3 

ដង។ 

About  េលខកែំណ និងេលខេស៊របី ញ 

● Display 

ចុចប៊ូតុង Utility េហយេបក M knob េដម េី ជសេរ ស Display េដម ចូីលេ ន ់Menu ងេ ម។ 

 

រូប 5-40 មនុីយ Display 
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រពិពណ៌ អំពី Display Menu តវ នប ញដូច ងេ ម៖ 

●Adjust 

ចុចប៊ូតុង Utility រចួចូលេ  M knob េដម េី ជសេរ ស Adjust េដម ចូីលេ នមុ់នុឺយ ងេ ម។ 

 

រូប 5-41 មនុីយ Adjust 

រពិពណ៌ របស់ Adjust Menu តវ នប ញដូច ងេ ម 

េធ Calibration េ យខួនឯង (Self-Calibration) 

នីតិវធិីៃន រ កិតេ យខួនឯង ចេធឱ បេសរេឡងនូវ ព តឹម តវៃន oscilloscope េ មសីតុណ ពពទ័
ជំុវញិដល់ក មតិដអ៏ រ បំផុត។ បសិនេប រ ស់បូរសីតុណ ពពទ័ជំុវញិេឡងដល់ ឬេលសព ី5o េ ះនីតិ
វធិីៃន រ កិតេ យខួនឯងគួរែត តវ ន បតិបតិេដម ទីទួល នក មតិខស់បំផុតៃន ព តឹម តវ។ 
មុនេពលអនុវតនីតិវធិី កិតេ យខួនឯង សូម ច់ រេសុបអេងត ឬែខ  និងឧបករណ៍ បប់ ូ ល។  

ចុចប៊ូតុង Utility ។ ប បម់កចុចប៊ូតុង H1 េហយមុនុឺយមុខ រនឹងប ញេ ងេឆងៃនេអ កង ់បែងរ M knob 
េដម េី ជសេរ ស "Adjust" េហយប បម់កចុចប៊ូតុង H2 េដម េី ជសេរ ស "Self Cal"ចូលេ កុងនតីិវធិីៃន រ កិត

ម តខួនឯង។ ឧបករណ៍។ 

មុនុឺយមុខ រ រកំណត់ រពិពណ៌  

Menu Time 5s~50s, OFF កំណតេ់ពលេវ តៃ់នមុនុឺយ។ 

Graticule 

 

 

 

េ ជសេរ ស បេភទ ក ច តង។ 

រកណំត់មុនុឺយ 

មុខ រ 

 

រពិពណ៌   

Self Cal  អនុវតនីតិវធិី កិតេ យខួនឯង។ 

Default  េ រកំណតេ់ ងច ក។ 



 

60 |                            ែ បសំរលួេ យ កមហុ៊ន ប៊ ី យអិនធីហីក អុិន សមុនិ (BSI) 

 

រូប 5-42 Self-Calibration 

● Pass/Fail  

មុខ រ Pass/Fail តតពិនិត រ ស់បូរៃនស  និងលទផលប ូ នេចញ ឬស ប ជយ័ េ យេ ប បេធ បស

ប ូ លែដលសិតេ កុងរ ងំែដល នកំណត់ មុន។  

ចុចប៊ូតុង Utility េហយេបក M knob េដម េី ជសេរ ស Pass/fail េដម ចូីលេ ន ់Menu ងេ ម។ 

 

រូប 5-43 មនុីយ Pass/Fail 

 

មុនុឺយមខុ រ រកណំត់ រពពិណ៌  

Operate 
Enable គប់ គងកុង កេ់បក។ 

Operate កុង កដំ់េណ រ រ។ 

Output 

Pass សីុ ៉ ល់ែដល នេធេតស តវ នឹងច ប។់ 

Fail សីុ ៉ ល់ែដល ន កល ងមនិ តវ នឹងច បេ់ទ។ 

Beep Beep េ េពល បំេពញច ប។់ 

Stop ឈបម់យួ សបកនឹ់ងច ប។់ 
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Info គប់ គង ន ពប ញៃនសុ៊មពត័៌ ន។ 

Rule 

Source េ ជសេរ ស បភព CH1, CH2 ឬគណិតវទិ ។ 

Horizontal ស់បូរតៃមៃន រអតធ់តេ់ផកេ យបងិល M knob ។ 

Vertical ស់បូរតៃមៃន រអតធ់តប់ រេ យបងិល M knob ។ 

Create េ បច បក់ំណត់ ច ប់ កល ង។ 

SaveRule 

Number េ ជសេរ ស មយួពី Rule1~Rule8 េ ះច បរ់បស់អក។ 

Save ចុច Save េដម រីក ទុកច ប។់ 

Load ផុកច បម់យួចំនួន ច ប់ កល ង។ 

រពិពណ៌ អំពី Pass/Fail Menu តវ នប ញដូច ងេ ម៖ 

Pass/Fail test: 

រកេមល េតស ប ូ លសិតេ កុងែដនកំណតៃ់នច ប ់ បសិនេប េលសពីែដនកំណតៃ់នច ប ់ គឺ " Fail "; 

េបមនិដូេចះេទ គឺ  "Pass" ។ ក៏ ចបេ ញលទផលប ជយ័ ឬប ូ នស េ យ ចកេចញែដល បម់ក មួយ 

និងកំណតរ់ច សមន័ ន។ េដម ដីំេណ រ រ រ កល ង សូម នជំ ន ងេ ម៖ 

1. ចុចប៊ូតុង Utility ប បម់កប៊តុូង H1 បែងរ M knob េដម េី ជសេរ ស Pass/fail menu option មុនុឺយ Pass/Fail 

នឹង តវ នប ញេ ងេ ម។ 

2. Enable switch on: ចុចប៊ូតុង H2 េដម បី ញមុនុឺយ Operate ប បម់កចុចប៊ូតុង F1 េដម កំីណត ់Enable  

ON ។ 

3. Create rule: ចុចប៊ូតុង H4 េដម ចូីលេ កុងមុនុឺយ រកំណត ់ Rule ។ ចុចប៊ូតុង F1 េដម េី ជសេរ ស បភព; 

ចុចប៊ូតុង F2, បងិល M knob េដម កីំណត ់Horizontal tolerance; ចុចប៊ូតុង F3, បងិល M knob េដម កីំណត ់

Vertical tolerance; ចុចប៊ូតុង F4 េដម បីេងត Rule ។ 

4. Set output type: ចុចប៊ូតុង H3 េដម បី ូ ល រកណំតជ់េ មស Output ។ េ ជសេរ សជេ មសមយួ ឬពីរៃន 

"Pass", "Fail" ឬ "Beep" ។ "Pass" និង "Fail" គឺ ជេ មស ចម់ុខេ វញិេ មក ែដលមនិ ចេ ជសេរ សកុង

េពលដំ ល ។ " Stop " ននយ័ ឈបេ់ េពលែដលលកខណបំេពញ ម រកំណតរ់បស់អក។ 
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5. Begin to test: ចុចប៊ូតុង H2 ប បម់កប៊ូតុង F2 េដម េី ជសេរ ស " Start" រេធេតសនឹង បេ់ផម។ 

6. Save rule: ច បរ់ក ទុក៖ ចុចប៊ូតុង H5 ប បម់កប៊ូតុង F2 េដម រីក ទុកច ប ់ែដល ចេ េឡងកុងេពលែត

មយួេ េពល ំ ច ់ចុចប៊ូតុង F3 េដម េី េ ច បែ់ដល នរក ទុក។ 

 

រូប 5-44 Pass/Fail test 

ចំ ំ៖ 

1. េ េពលែដល Pass/Fail ON បសិនេប XY ឬ FFT រចួ ល់េដម ដំីេណ រ រ េ ះ Pass/Fail នឹង តវ នបិទ។ 

េ េ មរេប បៃន XY ឬ FFT, Pass/Fail គមឺនិ ចេទ។ 

2. េ េ មទ មងរ់បស់ Factory ត នស័យ បវតិ និង រកំណតស័់យ បវតិ Pass/Fail នឹង តវបិទ។ 

3. េ េពលែដល ន រកំណត់ ររក ទុកទុកេ កុងច បរ់ក ទុកេទ គនឹះនឹង តវ នផល់ឱ េដម បី ញ "NO 

RULE SAVED" ។ 

4. េ េ ម ន ពៃន រឈប ់ រេ ប បេធ បទិននយ័នឹងឈប ់េហយេ េពលែដល បនដំេណ រ រ ចនំួន 

Pass/Fail នឹងេកនេឡងពីេលខពីមុន មនិែមនពីសូន េទ។ 

5. េ េពលេបករេប បេលងទ មងរ់លក Pass/Fail តវ នេ បេដម ី កល ងទ មងរ់លកែដល ន កេ់ឡង

វញិ ពិេសស។ 

6.  
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● Output 

ចុចប៊ូតុង Utility េហយេបក M េដម េី ជសេរ ស Output េដម ចូីលេ ន ់Menu ងេ ម។ 

 

រូប 5-45 មនុីយ Output 

 

រពិពណ៌ ៃន Output menu តវ នប ញដូច ងេ ម: 

មុនុឺយមខុ រ រកណំត់ រពិពណ៌  

Type 
Trig level 

Pass/fail 

Output trig សីុ ៉ ល់ សប  

Output High Level េ េពល Pass, និង Low Level េ េពល Fail 

● LAN Set  

េ យេ ប ចក LAN oscilloscope ច ប់ មយួកុំព ូទរ័េ យ ល់ ឬ មរយៈេ ៉ តទរ័េដម ី ប។់ 

៉ ៉ ែម៉ តប ញ ច តវ នកំណតេ់ កុងមុនុឺយ ងេ ម។  

ចុចប៊ូតុង Utility េហយេបក M knob េដម េី ជសេរ ស LAN Set េដម ចូីលេ ន ់menu ងេ ម។ 

 

រូប 5-46 មនុីយ LAN Set 

 

 

 

 

 

 



 

64 |                            ែ បសំរលួេ យ កមហុ៊ន ប៊ ី យអិនធីហីក អុិន សមុនិ (BSI) 

រពិពណ៌ អំពី LAN Set menu តវ នប ញដូច ងេ ម៖ 

 

មុនុឺយមុខ រ រកណំត់ រពិពណ៌  

Set 

IP 

 

ចុចប៊ូតុង F1 
េដម បូីររ ង

ៃបនីមយួៗ 

បែងរ M 
knob 

េដម បូីរតៃម 
(0～255)។ 

 

Port បងិល M knob េដម ី ស់បូរតៃម (0～4000) 

Netgate ចុចប៊ូតុង F3 េដម បូីររ ងៃបនីមយួៗ បែងរ M knob េដម បូីរតៃម (0～255) 

Phy addr ចុចប៊ូតុង F4 េដម បូីររ ងៃបនីមយួៗ បែងរ M knob េដម បូីរតៃម (0～FF) 

Net mask ចុចប៊ូតុង F5 េដម បូីររ ងៃបនីមយួៗ បែងរ M knob េដម បូីរតៃម (0～255)។ 

Save set រក ទុក រកំណតប់ចុប នេហយ ប់  "កំណតេ់ឡងវញិេដម េីធឱ នស់មយ័ រកំណត"់ ។ 

រេប ប ប់ មយួកំុព ូទរ័េ យ ល់៖  

(1) Connection. េ តែខ  LAN េ ចក LAN េ កុងបនះចំេហ ង ង ំៃន oscilloscope; េ តចុង ងេទ ត

ចូលេ កុងចំណុច ប ករ់បស់កំុព ូទរ័។  

(2) Set the network parameters of the computer. េ យ រ oscilloscope មនិ ច ំ ទ រទទលួ ន

សយ ន IP េ យស័យ បវតិ អកគួរែតកំណត់ សយ ន IP ឋតិិវន។ េ ទីេនះេយងកំណត់ សយ ន 

IP េ  192.168.1.71 ។ 
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រូប 5-47 កណំត ់network parameters of the computer 

(3) Set the network parameters of the Eduscope 3000 Software. ដំេណ រ រកមវធីិេ េលកុំព ូទរ័េ ជស

េរ ស " ចក- រកណំត"់ ៃន តុមុនុឺយ "ទំ កទ់ំនង" ។ កំណត ់" បេ់ យេ ប" េ  LAN ។ អំព ីIP បីៃបដំបងូ

គឺដូច នឹង IP េ កុងជំ ន (2) ៃបចុងេ យគួរែតខុស ។ េ ទីេនះេយងកំណត់ េ  192.168.1.72 ។ 

ជួរៃនតៃម ចកគឺ 0～4000 ប៉ុែន ចកែដលេ ម 2000 ែតងែត តវ នេ ប ស់ ដូេចះ តវ នេសឱ កំណត់

េ តៃម ងេល 2000។ េ ទីេនះេយងកំណត់ េ  3000 ។ 
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រូប 5-48 កណំត ់network parameters of the Eduscope 3000 Oscilloscope Software 

(4) Set the network parameters of the oscilloscope. េ កុង oscilloscope ចុចប៊ូតុង Utility េហយចុចប៊ូតុង 

H1 បែងរ M knob េដម េី ជសេរ ស LAN Set ។ ចុចប៊ូតុង H2 មុនុឺយកំណត់ តវ នប ញេ ង ំ។ 

កំណត ់ IP និង Port េ តៃមដូច េ នឹង "Ports-settings" េ កុងកមវធិីកុងជំ ន (3)។ ចុចប៊ូតុង H3 

េដម េី ជសេរ ស "Save set" សួរ  "reset to update config"។ ប បព់ីកំណត ់ oscilloscope េឡងវញិ 

បសិនេបអក ចទទួល នទិននយ័ ធម េ កុងកមវធិ ីoscilloscope េ ះ រត ប់ នេ គជយ័។ 

 

រូប 5-49 Set the network parameters of the oscilloscope. 
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រេប ប ប់ មយួកំុព ូទរ័ មរយៈេ ៉ តទរ័៖ 

(1) Connection. េ បប ត ់LAN េដម ី ប ់oscilloscope មយួេ ៉ តទរ័ ចក LAN ៃន oscilloscope សិតេ កុង

បនះចំេហ ង ង ំ។ កុំព ូទរ័គរួែត បេ់ េ ៉ តទរ័ផងែដរ។ 

(2) Set the network parameters of the computer. េ យ រ oscilloscope មនិ ច ំ ទ រទទលួ ន

សយ ន IP េ យស័យ បវតិ អកគួរែតកំណត់ សយ ន IP ឋតិិវន។ Default gateway និង Subnet 

mask គួរែត តវ នកំណតេ់ ងេ ម router។ េ ទីេនះេយងកណំត់ សយ ន IP េ  192.168.1.71 

រ ងំប ញរងគឺ 255.255.255.0 ចកេចញលំ េំដមគឺ 192.168.1.1 ។ 

 

រូប 5-50 កណំត ់network parameters of the computer 

(3) Set the network parameters of the Eduscope 3000 Software. ដំេណ រ រកមវធីិេ េលកុំព ូទរ័; 

េ ជសេរ ស " ចក- រកំណត"់ ៃន តុមុនុឺយ "ទំ កទ់ំនង" ។ កំណត ់" បេ់ យេ ប" េ  LAN ។ អំពី IP 

បីៃបដំបងូគដូឺច នឹង IP េ កុងជំ ន (2) ៃបចុងេ យគួរែតខុស ។ េ ទីេនះេយងកំណត់ េ  

192.168.1.72 ។ ជួរៃនតៃម ចកគ ឺ0～4000 ប៉ុែន ចកែដលេ ម 2000 ែតងែត តវ នេ ប ស់ 
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ដូេចះ តវ នេសឱ កំណត់ េ តៃម ងេល 2000។ េ ទីេនះេយងកំណត់ េ  3000 ។ 

 

រូប 5-51 កំណត ់network parameters of the Eduscope 3000 Software 

(4) Set the network parameters of the oscilloscope. េ កុង oscilloscope ចុចប៊ូតុង Utility េហយចុចប៊ូតុង 

H1 បែងរ M knob េដម េី ជសេរ ស LAN Set ។ ចុចប៊ូតុង H2 មុនុឺយកំណត់ តវ នប ញេ ង ំ។ 

កំណត ់IP និង Port េ តៃមដូច េ នឹង "Ports-settings" េ កុងកមវធិីកុងជំ ន (3)។ រ ងំ Netgate និង 

Net គួរែត តវ នកំណតេ់ ងេ មេ ៉ តទរ័។ ចុចប៊ូតុង H3 េដម េី ជសេរ ស "Save set" សួរ  "reset to 

update config"។ ប បពី់កំណត ់oscilloscope េឡងវញិ បសិនេបអក ចទទួល នទិននយ័ ធម េ កុង

កមវធិ ីoscilloscope េ ះ រត ប់ នេ គជយ័។ 
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របូ 5-52 កំណតn់etwork parameters of the oscilloscope 

រេប ប ស់េ យស័យ បវតិ 

Press the Measure button to display the menu for the settings of the Automatic Measurements។ 
ចុចប៊ូតុង ស់ែវងេដម បី ញមុនុឺយស ប់ រកំណតៃ់ន រ ស់ែវងេ យស័យ បវតិ។ 

Oscilloscopes ផល់នូវ ៉ ៉ ែម៉ ត 20 ស ប់ រ ស់ែវងេ យស័យ បវតិ រមួ ន Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, 
Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B , 
Delay A→B ,+Width, -Width, +Duty, -Duty. េ ះ វ ៉ុល 10 និង ស់ 10 ដង។ 

មុនុឺយ តវ នប ញកុង រូប 5-53 ។  

     

រូប 5-53 Measure menu 
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"Automatic Measurements" តវ នពិពណ៌ ង ងេ ម៖ 

មុនុឺយមខុ រ រកំណត់ រពពិណ៌  

Add 

Type  ចុច F1 ប ញ បេភទរ ស់។ 

Source 
CH1 

េ ជសេរ ស បភព។ 
CH2 

Show all  ប ញវ ិ ន រ ងំអស់េ េលេអ កង។់ 

Add  

បែនម បេភទរ ស់ែដល នេ ជសេរ ស 

(ប ញេ ងេ ម ងេឆង អក ចបែនម ន

តឹមែត 8 បេភទប៉ុេ ះ)។ 

Remove 

Remove all  ដកវ ិ ន រ ងំអស់។ 

Type  
បងិល M knob េ ជសេរ ស បេភទែដល តវ រ

លុប។ 

Remove  យក បេភទរ ស់ែដល នេ ជសេរ សេចញ។ 

Measure  

តៃមែដល ន ស់ ច តវ នរកេឃញេ េល ែនលនីមយួៗកុងេពលដំ ល ។ 
លុះ ែត ែនលទ មងរ់លកសិតកុង ន ព ON រ ស់ែវង ច តវ នអនុវត។ 

រ ស់ែវងេ យស័យ បវតិមនិ ច តវ នអនុវតកុង ន ពដូច ងេ ម: 1) េ េលទ មងរ់លកែដល ន 

រក ទុក។ 2) េ េលទ មងរ់លកគណិតវទិ ។ 3) េ េលទ មង ់XY ។ 4) េ េលទ មងេ់សន។  

ស់េ បកង ់វ ៉ុលពកីំពូលេ កំពូលៃន ែនល CH1 និងមធ ម RMS ៃន ែនល CH2 មជំ ន ងេ ម៖   

1. ចុចប៊ូតុង Measure េដម បី ញមុនុឺយមខុ រ ស់ែវងេ យស័យ បវតិ។ 

2. ចុចប៊ូតុង H1 េដម បី ញមុនុឺយ Add ។  

3. ចុចប៊ូតុង F2 េហយេ ជសេរ ស CH1 បភព។  

4. ចុចប៊ូតុង F1 តុ បេភទនឹងប ញេ ែផក ងេឆងៃនេអ កង ់េហយេបកប៊ូតុង M េដម េី ជសេរ ស Period ។  

5. ចុចប៊ូតុង F4 ជេ មសរយៈេពលែដល នបែនម នប ប។់ 
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6. ចុចប៊ូតុង F1 មងេទ ត តុ បេភទនឹងប ញេ ងេឆងៃនេអ កង ់េហយបត ់M knob េដម េី ជសេរ ស  

Freq ។  

7. ចុចប៊ូតុង F4 េ បកងែ់ដល នបែនម ប ប់ រកំណត ់CH1 ។ 

8. ចុចប៊ូតុង F2 េហយេ ជសេរ ស CH2 បភព។ 

9. ចុចប៊ូតុង F1 តុ បេភទនឹងប ញេ ងេឆងៃនេអ កង ់េហយេបកប៊ូតុង M េដម េី ជសេរ ស Mean ។ 

10. ចុចប៊ូតុង F4 អតនយ័បែនម នប ប។់ 

11. ចុចប៊ូតុង F1 តុ បេភទនឹងប ញេ ងេឆងៃនេអ កង ់េហយបត ់M knob េដម េី ជសេរ ស PK-PK ។ 

12. ចុចប៊ូតុង F4 របែនម PK-PK ប ប ់ប ប់ រកំណត ់CH2 ។ 

តៃមែដល ន ស់នងឹ តវ នប ញេ ងេ មែផក ងេឆងៃនេអ កងេ់ យស័យ បវតិ (សូមេមលរូប ពទី 
5-54)។  

 

រូប 5-54 Automatic measurement 

រ ស់ែវងេ យស័យ បវតិៃន ៉ ៉ ែម៉ តវ ៉ុល 

Eduscope 3000 oscilloscopes ផល់នូវ រ ស់វ ៉ុលេ យស័យ បវតិរមួ ន Vpp, Vmax, Vmin, Vavg, Vamp, 
Vrms, Vtop, Vbase, Overshoot និង Preshoot ។ រូប 5-55 ងេ មប ញពីជីពចរ មយួនឹងចំណុច ស់
តងស់ ុងមយួចំនួន។ 
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រូប 5-55 

រពពិណ៌ ៖ 

Vpp: Peak-to-Peak Voltage  

Vmax: ទំហំអតបិរ ។ វ ៉ុលកំពូលវជិ នបំផុត ស់េលទ មង់រលក ងំមលូ។ 

Vmin: ទំហំអប បរ ។ វ ៉ុលកំពូលអវជិ នបំផុត ស់េលទ មងរ់លក ងំមូល។ 

Vamp: វ ៉ុលរ ង Vtop និង Vbase ៃនទ មងរ់លក។ 

Vtop: វ ៉ុលៃនែផក ងេល បេសរបស់ទ មងរ់លក ែដល ន បេ ជនស៍ បទ់ មងរ់លក ង េរ/៉ជីពចរ។ 

Vbase: វ ៉ុលៃនមូល នសំែបត៉ៃនទ មងរ់លក ន បេ ជនស៍ បទ់ មងរ់លក ង េរ/៉ pulse ។ 

Overshoot: កំណត់  (Vmax-Vtop)/Vamp ន បេ ជនស៍ បទ់ មងរ់លក ង េរ ៉និង pulse ។ 

Preshoot: នកំណត់  (Vmin-Vbase)/Vamp ន បេ ជនស៍ បទ់ មងរ់លក ង េរ ៉និង pulse ។  

Average: មធ មនពនេលទ មងរ់លក ងំមូល។  

Vrms: តងស់ ុង Root Mean Square ពិត កដេលទ មងរ់លក ងំមលូ។ 

រ ស់ែវងេ យស័យ បវតិៃន ៉ ៉ ែម៉ តេពលេវ  

Eduscope 3000 oscilloscopes ផល់នូវ ៉ ៉ ែម៉ តេពលេវ  រ ស់ែវងេ យស័យ បវតិរមួ ន 
Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, Delay 1→2 , Delay 1→2 , +Duty and 
-Duty។  
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រូប ពទី 5-56 ប ញពី pulse មយួនឹងចំណុច ស់េពលេវ មយួចំនួន។ 

 

រូប 5-56 

Rise Time: េពលេវ ែដលែគម មំុខៃន pulse ទីមយួកុងទ មងរ់លក តវេកនេឡងពី 10% េ  90% ៃនទំហំ
របស់ ។ 

Fall Time: េពលេវ ែដលែគម កចុ់ះៃន pulse ដំបូងកុងទ មងរ់លក តវ កចុ់ះព ី90% េ  10% ៃនទំហំ
របស់ ។ 

+Width: ទទឹងៃន pulse វជិ នដំបងូកុង 50% ចំណុចអំពីទីត។ 

-Width: ទទឹងៃន pulse ជីពចរអវជិ នដំបងូេ កុងចំណុចអំពីទីត 50% ។ 

Delay 1→2 : រពន េពលរ ងប ញ ងំពីរេ ែគមេកនេឡង។ 

Delay 1→2 : រពន េពលរ ងប ញ ងំពីរេ ែគម កចុ់ះ។  

+Duty: +Duty Cycle, កំណត់  +Width/Period.  

-Duty:-Duty Cycle, កំណត់  -Width/Period. 

រេប ប ស់េ យេ បទស ន៍ ទនិច 

ចុចប៊ូតុង Cursor េដម បី ញមុនុឺយមុខ ររ ស់ទស ន៍ ទនិច (CURS MEAS) េ កុងេអ កង។់ 

រ ស់ែវងទស ន៍ ទនចិស ប់រេប បធម ៖ 

រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិចរមួប ូ ល Voltage Measurement និង Time Measurement េ កុងរេប បធម  
ែដលប ញ រូប ពទី 5-57 ។  

 
រូប 5-57 មនុីយ CURS MEAS 
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រពិពណ៌ ៃន cursor measurement menu តវ នប ញ ង ងេ ម៖  

 

មុនុឺយមុខ រ រកណំត់ រពិពណ៌  

Type 

OFF 

Voltage 

Time 

បិទ រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិច។  

ប ញទស ន៍ ទនិច ស់វ ៉ុល និងមុនុឺយ។ 

ប ញទស ន៍ ទនិចៃន រ ស់ែវងេពលេវ  និងមុនុឺយ។  

Source 
CH1 

CH2 

ប ញ ែនលបេងតទ មងរ់លក 

ែដល រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិចនងឹ តវ នអនុវត។ 

េ េពលអនុវត រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិច ទី ងំរបស់ទស ន៍ ទនិច 1 ច តវ នែកត មវេ យេ ប VERTICAL 
POSITION ៃន ែនលទ ី 1 េហយទស ន៍ ទនិច 2 ច តវ នែកត មវេ យេ បប៊ូ VERTICAL POSITION 
ៃន ែនល 2 ។  

អនុវតជំ ន បតិបតិ រ ងេ មស ប់ រ ស់ែវងទស ន៍ ទនចិវ ៉ុលៃន ែនល CH1៖  

1. ចុច Cursor េហយរលឹំកមុនុឺយ Cursor Measure ។  

2. ចុចប៊ូតុង H2 េហយេ ជសេរ ស CH1 ស ប ់Source ។ 

3. ចុចប៊ូតុង H1 មុនុឺយ បេភទនងឹប ញេ ង ំេអ កង។់ ប បម់កចុចប៊ូតុង F2 េដម េី ជសេរ ស 
Voltage for Type េ យ នប តច់ំនុចពណ៌ យពីរប ញ មទិសេផកៃនេអ កង ់ ែដលប ញព ី
Cursor1 និង Cursor2។ 

4. េ ងេ មទ មងរ់លកែដល ន ស់ សូមែកត មវទី ងំរបស់ Cursor1 និង Cursor2 េ យបងិល
ប៊ូតុង VERTICAL POSITION ៃន CH1 និង CH2។ Window បេងនទស ន៍ ទនិចេ ែផក ងេ ម

ងេឆងៃនទ មងរ់លកប ញតៃម ច់ តៃនតៃម D ៃនទស ន៍ ទនិច 1 និងទស ន៍ ទនិច 2 និងទី ងំ
បចុប នៃនទស ន៍ ទនិច ងំពីរ។ (សូមេមលរូប 5-58)។  
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រូប 5-58 Waveform of Voltage Cursor measurement 

អនុវតជំ ន បតិបតិ រ ងេ មស ប់ រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិចេពលេវ ៃន ែនល CH1៖  

1. ចុច Cursor េហយរលឹំក Cursor Measure menu ។ 

2. ចុចប៊ូតុង H2 រចួេ ជសេរ ស CH1 ស ប ់Source. 

3. ចុចប៊ូតុង H1 មុនុឺយ បេភទនឹងប ញេ ង ំេអ កង។់ ចុចប៊ូតុង F3 េដម េី ជសេរ ស Time for Type 
េ យ នប តច់ំនុចពណ៌ យចំនួនពីរប ញ មទិសប រៃនេអ កង ់ ែដលប ញពី Cursor 1 និង 
Cursor 2។ 

4. េ ងេ មទ មងរ់លកែដល ន ស់ សូមែកត មវទី ងំរបស់ Cursor1 និង Cursor2 េ យបងិល
ប៊ូតុង VERTICAL POSITION ៃន CH1 និង CH2។ Window បេងនទស ន ៍ ទនិចេ ែផក ងេ ម

ងេឆងៃនទ មងរ់លកប ញ ពខុស ច់ ត េ បកងន់ិងេពលេវ បចុប នៃនទស ន៍ ទនិច ងំពីរ។ 

 

រូប 5-59 Waveform of Cursor Measurement 
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រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិចស បរ់េប ប FFT៖ 

ចុចប៊ូតុង Cursor េដម បី ញមុនុឺយមុខ ររ ស់ទស ន៍ ទនិច (CURS MEAS) េ កុងេអ កង ់ែដលរមួប ូ ល
រ ស់ែវង Vamp និង រ ស់ែវងេ បកងេ់ រេប ប FFT ែដលប ញកុងរូប 5-60 ។ 

   

រូប 5-60 CURS MEAS menu 

រពពិណ៌ ៃនមុនុឺយរ ស់ទស ន៍ ទនិច តវ នប ញ ង ងេ ម៖  

មុនុឺយមុខ

រ 
រកណំត់ រពពិណ៌  

Type 

OFF 

Vamp 

Freq 

បទិ រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិច។  

ប ញទស ន៍ ទនិចៃន រ ស់ែវង Vamp និងមុនុឺយ។ 

ប ញទស ន៍ ទនិចរ ស់េ បកង ់និងមុនុឺយ។  

Source Math FFT ប ញ ែនលស ប់ រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិច។ 

េ េពលអនុវត រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិច ទី ងំរបស់ទស ន៍ ទនចិ 1 ច តវ នែកត មវេ យេ បប៊ូតុង 
VERTICAL POSITION ៃន ែនលទី 1 េហយទស ន៍ ទនិច 2 ច តវ នែកត មវេ យេ បប៊ូតុង VERTICAL 
POSITION ៃន ែនល 2 ។ 

អនុវតជំ ន បតិបតិ រ ងេ មស ប់ រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិច Vamp៖ 

1. ចុច Cursor រចួេ មកវញិ Cursor Measure menu ។ 

2. ចុចប៊ូតុង H1 មុនុឺយ បេភទនឹងប ញេ ង ំេអ កង។់ ចុចប៊ូតុង F2 េដម េី ជសេរ ស Vamp for Type 

មយួនឹងប តចំ់នុចពណ៌ យពីរែដលប ញ មទិសេផកៃនេអ កងែ់ដលប ញពី Cursor1 និង 
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Cursor2។ 

3. េ ងេ មទ មងរ់លកែដល ន ស់ សូមែកត មវទី ងំរបស់ Cursor1 និង Cursor2 េ យបងិលប៊ូតុង  

VERTICAL POSITION ៃន CH1 និង CH2។ Window បេងនទស ន៍ ទនិចេ ត ងេឆងប ញតៃម ច់

តៃន ពខុស ៃនទំហំទស ន៍ ទនិចពីរ និងទី ងំបចុប ន។ 

 

រូប 5-61 Wave of Vamp cursor measurement 

អនុវតជំ ន បតិបតិ រ ងេ មស ប់ រ ស់ែវងទស ន៍ ទនិច Freq៖  

1. ចុច Cursor រចួេ មកវញិ Cursor Measure menu ។  

2. ចុចប៊ូតុង H1 មុនុឺយ បេភទនងឹប ញេ ង ំេអ កង។់ ចុចប៊ូតុង F3 េដម េី ជសេរ ស Freq ស ប់ បេភទ 
េ យ នប តច់ំនុចពណ៌ យពីរប ញ មទិសប រៃនេអ កងែ់ដលប ញពីទស ន៍ ទនចិ 1 និង Cursor 
2 ែដល តវ ។  

3. េ ងេ មទ មងរ់លកែដល ន ស់ សូមែកត មវទី ងំរបស់ Cursor1 និង Cursor2 េ យបងិលប៊ូតុង 
VERTICAL POSITION ៃន CH1 និង CH2។ បងួចបេងនប ញតៃម ពខុស ៃនទស ន៍ ទនិចពីរ និង
ទី ងំបចុប ន។ (សូមេមលរូប 5-62)។ 
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រូប 5-62 Wave of Freq cursor measurement 

រេប បេ ប ស់ Autoscale  

េនះគឺ មុខ រដ៏ ន រៈ បេ ជនស៍ បអ់កេ ប ស់េលកដំបងូ េដម េីធេតស ម  នងិរហ័សេលសីុ ៉ ល់ 

ប ូ ល។ មុខ រេនះ តវ នអនុវតចំេ ះសីុ ៉ ល់ ម នេ យស័យ បវតិ េ ះបី សីុ ៉ ល់ ស់បូរេ េពល  

កេ៏ យ។ ត នស័យ បវតិ ចឱ ឧបករណ៍កំណតរ់េប បេកះ រែបងែចកវ ៉ុល និង ត នេពលេវ  េ យ 

ស័យ បវតិេ ម បេភទ ទំហំ និង ពញឹក បៃ់នសីុ ៉ ល់។ 

   

រូប 5-63 Autoscale menu 
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មុនុឺយ នដូច ងេ ម៖ 

មុនុឺយមខុ រ រកណំត់ រែណ  ំ

Autoscale 
ON េបក Autoscale. 

OFF បិទ Autoscale. 

Mode 

 
ម ន និងែកត មវ ងំ រកំណត ់vertical and horizontal ។ 

 ម ន នងិែកត មវ ត horizontal ។ 

 
ម ន និងែកត មវ ត vertical ។ 

Wave 
 ប ញទ មងរ់លកេ ចនដង។ 

 ប ញែតរយៈេពលមយួ ឬពីរប៉ុេ ះ។ 

បសិនេបអកចង់ ស់ស ពីរ ែនល អក ចេធដូច ងេ មៈ 

1. ចុចប៊ូតុង Autoscale, មុនុឺយមុខ រនងឹេលចេឡង។ 

2. ចុច H1 េដម េី ជសេរ ស ON ។ 

3. ចុច H2 រចួេ ជសេរ ស  ស ប ់Mode item។ 

4. ចុច H3 រចួេ ជសេរ ស  ស ប ់Wave item ។ 

ប បម់ករលក តវ នប ញេ កុងេអ កងែ់ដលប ញ  របូ 5-64 ។ 

 

រូប 5-64 Autoscale horizontal-vertical multi-period waveforms 
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កំណតច់ំ ំ៖ 

1. ចូលេ កុងមុខ រ Autoscale េហយនិមតិស នឹងភបឹែភតៗេ ែផក ងេល ងេឆងៃនេអ កងេ់រ ង ល់ 0.5 
វ ិ ទី។ 

2. េ កុងរេប បៃន រេធ ត នស័យ បវតិ oscilloscope ច ៉ ន់ នេ យខួនឯង "Trigger Mode" (Edge, 

Video)។ េ េពលេនះ មុនុឺយ trigger មនិ ចេ ប នេទ។ 

3. េ រេប បៃន ន ព XY និង STOP េ យចុច Autoset េដម ចូីលេ កុង Autoscale េ ះ DSO បូរេ  YT 

mode និង AUTO triggering។ 

4. េ រេប ប Autoscale DSO ែតងែតកណំត់  DC coupling មយួនឹង AUTO triggering។ កុងករណីេនះ 

រេធឱ រកំណត ់Triggering ឬ Coupling មនិ នផលបះ៉ ល់េទ។ 

5. េ រេប បៃន ត នស័យ បវតិ បសិនេបែកត មវទី ងំប រ រែបងែចកវ ៉ុល ក មតិេកះ ឬ ត ន 

េពលេវ  ៃន CH1 ឬ CH2 េ ះ oscilloscope នឹងបិទមុខ រ Autoscale ។ េដម ី តលបេ់  Autoscale 

សូមចុច Autoset ។  

6. បិទមុនុឺយរងេ មុនុឺយ Autoscale, Autoscale បិទ េហយេបកមុនុឺយរងេ ែតចូលេ កុងមុខ រ។ 

7. េ េពលវេីដអូ triggering ត នេពលេវ េផកគឺ 50us ។ បសិនេបប៉ុសមយួកំពុងប ញស ែគម 

ែនលេផ ងេទ តកំពុងប ញវេីដអូមយួ ត នេពលេវ សំេ េ េល 50us វេីដអូមយួែដល        

សង់ រ។ 

8. ខណៈេពលែដល Autoscale កំពុងដំេណ រ រ រកំណត់ ងេ មនឹង តវ នេធេឡងេ យបងំ៖ 

(1) DSO នឹងបូរពីមូល នេពលេវ មនិសំ នេ់ ន ពមូល នេពលេវ សំ ន។់ 

(2) DSO នឹងបូរេ រេប បរកេឃញកំពូល បសិនេប សិតេ កុងរេប បមធ ម។ 

រេប េ ប ស់ជំនួយ Built-in  

1. ចុចប៊ូតុង Help, ឡុកនឹងប ញេ េលេអ កង។់ 

2. ចុច H1 ឬ H2 េដម េី ជសេរ ស ប នបទជំនួយ ឬ នែ់តេបកប៊តុូង M េដម េី ជសេរ ស។ 

3. 2. choch H1 ryy H2  daembi 



 

 ែ បសំរលួេ យ កមហុ៊ន ប៊ ី យអិនធីហីក អុិន សមុនិ (BSI) | 81 

4. ចុច H3 េដម េីមលពត័៌ នលមតិអំពី ប នបទ ឬ ន់ែតចុច M knob ។  

5. ចុច H5 េដម េីចញពីជំនួយ ឬ នែ់តេធ បតិបតិ រេផ ងេទ ត។ 

រេប បេ ប Executive Buttons  

Executive Buttons រមួ ន Autoset, Run/Stop, Single, Copy. 

Autoset  

មេធ យដ៏ ន បេ ជន ៍និងរហ័សកុង រអនុវតសំណំុមុខ រែដល នកំណត ់ មុនេ នឹងស ចូល 
េហយប ញទ មងរ់លកៃន រេមលសីុ ៉ ល់ែដលលបំផុត េហយែថម ងំេធ រ ស់ែវងមយួ ចំនួនស បអ់ក 
េ ប ស់ផងែដរ។  

ពត័៌ នលមតិៃនមុខ រែដល នអនុវតចំេ ះសីុ ៉ ល់េ េពលេ ប Autoset តវ នប ញ ង ង 
េ ម៖ 

តុមុខ រ រកំណត ់

Acquisition Mode Current  

Vertical Coupling DC  

Vertical Scale Adjust to the proper division.  

Bandwidth Full  

Horizontal Level Middle  

Horizontal Sale Adjust to the proper division  

Trigger Type Current 

Trigger Source Show the minimum number of channels.  

Trigger Coupling Current  

Trigger Slope Current  

Trigger Level Mid-point Setting  

Trigger Mode Auto  

Display Format YT  
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Run/Stop: េបក ឬបទិ រយកគំរូ មសីុ ៉ ល់ប ូ ល។ 

កំណតចំ់ ំ៖ េ េពលែដលមនិ នគំរូេ កុង ន ព STOP រែបងែចកប រ និងមូល ន 

េពលេវ េផកៃនទ មងរ់លកេ ែត ច តវ នែកត មវកុងចេ ះ ក់ កម់យួ ម ៉ងវញិេទ ត សីុ ៉ ល់ 

ច តវ នព ងីកកុងទិសេ េផក ឬប រ។ េ េពលែដលមូល នេពលេវ េផកគឺ ≤50ms មូល ន 

េពលេវ េផក ច តវ នព ងីកស ប ់4 ែផកចុះេ ម។ 

Single: ចុចប៊ូតុងេនះ អក ចកណំតរ់េប ប trigger រេប បែតមយួេ យ ល់ ដូេចះេ េពលែដល trigger 
េកតេឡង ទទលួ នទ មងរ់លកមយួ ប បម់កឈប។់ 

Copy: អក ចរក ទុកទ មងរ់លកេ យ នែ់តចុចប៊ូតុង Copy េ កុងចំណុច ប កអ់កេ ប មយួ។ រលក បភព 
និងទី ងំផុកគឺេ ងេ ម រកំណតៃ់នមុនុឺយមខុ រ រក ទុក េ េពលែដល បេភទគឺ Wave ។ 
ស បព់ត័៌ នលមតិ សូមេមល "Save Function Menu" េ េល P44។
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6. រេធបទប ញ 

ឧ ហរណ៍ទី 1: ស់សីុ ៉ ល់ ម  

េ លបំណងៃនឧ ហរណ៍េនះគឺេដម បី ញសីុ ៉ ល់មនិ ល់េ កុងេស គី េហយ ស់េ បកង ់និង
តងស់ ុងពីកំពូលេ កំពូលៃនសីុ ៉ ល់។  

1. អនុវតជំ ន បតិបតិ រ ងេ មស ប់ រប ញសីុ ៉ ល់េនះ ៉ ង ប់រហ័ស៖ 

(1) កំណតេ់មគុណ Probe menu attenuation coefficient  10X និងកុង កេ់ កុង Probe Switch  
10X (សូមេមល "រេប បកំណតេ់មគុណ Set the Probe Attenuation Coefficient" េ េល P14) ។  

(2) ប ់probe of Channel 1 េ នឹងចំណុច ស់ៃនេស គី។  

(3) ចុចប៊ូតុង Autoset ។  

Oscilloscope នឹងអនុវត Autoset េដម េីធឱ ទ មងរ់លក ន ព បេសរេឡង េ យែផកេលេ ះ អក ច
គប់ គងែផកប រ និងេផកបែនមេទ ត រហូតដល់ទ មងរ់លកបំេពញ មត មវ ររបស់អក។ 

2. អនុវត រ ស់ែវងេ យស័យ បវតិ 

Oscilloscope ច ស់ គេ ចនៃនសីុ ៉ ល់ែដល នប ញេ យស័យ បវតិ។ េដម ី ស់កំឡុងេពល និង
ពញឹក បៃ់នប៉ុសេលខ 1 និងមធ ម និងវ ៉ុលពីកំពូលេ កំពូលៃនប៉ុស 2 សូមអនុវត មជំ ន ងេ ម៖ 

(1) ចុចប៊ូតុង Measure េដម ដីំេណ រ រមុនុឺយមខុ រ ស់។ 

(2) ចុច H1 េដម បី ញមុនុឺយបែនម។  

(3) ចុចប៊ូតុង F2 េដម េី ជសេរ ស CH1 បភព។  

(4) ចុចប៊ូតុង F1 តុ បេភទនឹងប ញេ ែផក ងេឆងៃនេអ កង ់ េហយេបកប៊ូតុង M េដម េី ជសេរ ស 
Period ។ 

(5) ចុចប៊ូតុង F4 រ ស់ែវងរយៈេពលនឹង តវ នបែនម។ 

(6) ចុចប៊ូតុង F1 មងេទ ត តុ បេភទនឹងប ញេ ងេឆងៃនេអ កង ់ េហយបត ់ M knob េដម េី ជសេរ ស 
Freq ។  

(7) ចុចប៊ូតុង F4 រ ស់េ បកងន់ឹង តវ នបែនម ប ប់ រកំណតៃ់ន ែនល 1 ។ 

(8) ចុចប៊ូតុង F2 េដម េី ជសេរ ស CH2 បភព។ 

(9) ចុចប៊ូតុង F1 តុ បេភទនឹងប ញេ ងេឆងៃនេអ កង ់េហយបត ់M knob េដម េី ជសេរ ស Mean ។ 

(10) ចុចប៊ូតុង F4 រ ស់ែវងមធ មនឹង តវ នបែនម។  

(11) ចុចប៊ូតុង F1 តុ បេភទនឹងប ញេ ងេឆងៃនេអ កង ់េហយបត ់M knob េដម េី ជសេរ ស PK-PK ។ 

(12) ចុចប៊ូតុង F4 រ ស់វ ៉ុលពីកំពូលេ កពូំលនឹង តវ នបែនម ប ប់ រកំណតៃ់ន ែនល 2 ។ 

ប បម់ករយៈេពល េ បកង ់មធ ម និងវ ៉ុលពីកំពូលេ កពូំលនឹង តវ នប ញេ  ែផក ងេ ម ងេឆង 
ៃនេអ កង ់េហយ ស់បូរ ម លកំណត ់(សូមេមលរូបទី 6-1)។  
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រូប 6-1 Measure Frequency and PK-PK value for a given signal 

ឧ ហរណ៍ទី 2៖ ទទួល នអំពីទ័រកុងេស គី ស់ 

េ លបំណងៃនឧ ហរណ៍េនះគឺេដម េីធ រេចញនូវ Gain ៃន Amplifier េ កុង Metering Circuit។ ដំបូង
េយងេ ប Oscilloscope េដម ី ស់ទំហំៃនសីុ ៉ ល់ប ូ ល និងស ទិនផលពេីស គី ប បម់កេដម េីធ រេចញ 
Gain េ យេ បរូបមនែដល នផល់។ 

កំណតេ់មគុណ probe menu attenuation coefficient 10X និងកុង កេ់ កុង Probe  10X (សូមេមល 
"រេប បកំណតេ់មគុណ Probe Attenuation Coefficient " េ េល P14) ។ 

បប់៉ុស oscilloscope CH1 មយួនឹងចុងប ូ លស េស គី និង ែនល CH2 េ ចុងទិនផល។ 

ជំ ន បតិបតិ រ៖  

(1) ចុចប៊ូតុង Autoset េហយ oscilloscope នឹងែកត មវទ មងរ់លកៃន ែនល ងំពីរេ យស័យ បវតេិ
កុង ន ព ប ញ តឹម តវ។ 

(2) ចុចប៊ូតុង Measure េដម បី ញមុនុឺយ ស់ែវង។  

(3) ចុចប៊ូតុង H1 ។ 

(4) ចុចប៊ូតុង F2 េហយេ ជសេរ ស CH1 ។ 

(5) ចុចប៊ូតុង F1 េហយបងិល M knob េដម េី ជសេរ ស PK-PK ។  

(6) ចុចប៊ូតុង F2 េហយេ ជសេរ ស CH2 ។ 

(7) ចុចប៊ូតុង F1 មងេទ ត េហយបត ់M knob េដម េី ជសេរ ស PK-PK ។ 

(8) នវ ៉ុលពីកំពូលេ កំពូលៃនប៉ុសទ ី1 និងប៉ុសទី 2 ពី ត ងេឆងៃនេអ កង ់(សូមេមលរូប ពទ ី6-2) ។ 

(9) គណ  amplifier gain មយួនឹងរូបមន ងេ ម។ 

Gain = Output Signal / Input signal 

Gain (db) = 20×log (gain) 
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រូប 6-2 Waveform of gain measurement 

ឧ ហរណ៍ទី 3៖ រ ប់យកសីុ ៉ ល់ែតមយួ  

ពិត យ សល ស់កុង រេ ប ស់ Digital Oscilloscope េដម ី បយ់កស មនិែមន ម ល 
កំណត ់ដូច  pulse និង burr េដម។ ប៉ុែនប ទូេ គឺរេប បដំេឡង trigger បសិនេបអកមនិ នចំេណះ 
ដឹងអពំីស េ ះ? ឧ ហរណ៍ បសិនេបជីពចរ ស តកវ ិ ៃនក មតិ TTL ក មតិ trigger គួរែត តវ ន 
កំណតេ់  2 វ ៉ុល េហយែគមគនឹះ តវ នកំណត់ គនឹះេកនេឡង។ មយួនឹងមខុ រេផ ងៗែដល ំ ទេ យ 
Oscilloscope របស់េយង អកេ ប ស់ ចេ ះ យប េនះ នេ យេ ប ស់វធិី សដ ៏ យ សល 
មយួ។ ដំបូងេដម ដីំេណ រ រ រ កល ងរបស់អកេ យេ ប trigger េ យស័យ បវតិ េដម ែីសងយល់ពី
ក មតិ trigger និង បេភទ trigger ែដលេ ជិតបផុំត ជួយ អកេ ប ស់េធ រែកត មវបនិចបនួច េដម ី
សេ មច ននូវក មតិ trigger និងរេប ប តមឹ តវ។ េនះ រេប បែដលេយងសេ មច ន។ 

ជំ ន បតិបតិ រ នដូច ងេ ម៖  

(1) កំណតេ់មគុណ Probe menu attenuation coefficient  10X និងកុង កេ់ កុង Probe Switch  

10X (សូមេមល "រេប បកំណតេ់មគុណ Set the Probe Attenuation Coefficient" េ េល P14) ។   

(2) ៃលត មវប៊ូតុង VOLTS/DIV និង SEC/DIV េដម កំីណតជ់ួរប រ និងេផក តឹម តវស បសីុ់ ៉ ល់
ែដល តវសេងត។  

(3) ចុចប៊ូតុង Acquire េដម បី ញមុនុឺយទទលួ។  

(4) ចុចប៊ូតុង H1 េដម បី ញមុនុឺយ Acquire Mode ។ 

(5) ចុចប៊ូតុង F2 េដម េី ជសេរ ស Peak detect ។  

(6) ចុចប៊ូតុង Trigger Menu េដម បី ញមុនុឺយ Trigger ។ 

(7) ចុចប៊ូតុង H1 េដម បី ញមុនុឺយ បេភទ Trigger ។ 

(8) បងិល M knob េដម េី ជសេរ ស Edge រេប ប។ 

(9) ចុចប៊ូតុង H2 េដម បី ញ Source menu ។ 
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(10) ចុចប៊ូតុង F1 េដម េី ជសេរ ស CH1 បភព។ 

(11) ចុចប៊ូតុង H3 េដម បី ញមុនុឺយគូ។ ចុចប៊ូតុង F2 េដម េី ជសេរ ស DC  Coupling ។ 

(12) ចុចប៊ូតុង H4 េដម េី ជសេរ ស  (rising)  Slope ។ 

(13) បងិលប៊ូតុង TRIG LEVEL េហយែកត មវក មតិគនឹះេ បែហល 50% ៃនសីុ ៉ ល់ែដល តវ ស់។ 

(14) សូមពិនិត េមលសូច ករ ន ព Trigger េ ែផក ងេលៃនេអ កង ់ បសិនេបមនិ នរ់ចួ ល់េទ 
សូមចុចប៊ូតុង Run/Stop េហយ បេ់ផមទទួល រង់ ំ រ trigger េកតេឡង។ 
បសិនេបស នដល់ក មតិ trigger ែដល នកំណត ់គំរូមយួនងឹ តវ នេធេឡង េហយប ប់

មកប ញេ កុងេអ កង។់ េ យេ បវធិី សេនះ ជីពចរៃចដន ច ប់ ន ៉ ង យ សល។ 
ឧ ហរណ៍ បសិនេបេយងចងែ់សងរក រផុះៃនអំពីទីតខស់ កំណតក់ មតិគនឹះេ តៃមខស់ ងបនិច
ៃនក មតិស មធ ម ចុចប៊ូតុង Run/Stop េហយរង់  ំtrigger ។ េ េពលែដល ន burr េកតេឡង 
ឧបករណ៍នឹង trigger េ យស័យ បវតិ េហយកត់ ទ មងរ់លកកុងអំឡុងេពល ជំុវញិេ ៉ ង trigger ។ 
េ យ របែងរ HORIZONTAL POSITION េ កុងតំបន់ គប់ គងេផកេ កុងបនះ អក ច ស់បូរ
ទី ងំ trigger េផកេដម ទីទួល ន រពន េពលអវជិ ន េ យេធឱ រសេងត យ សលៃនទ មង ់
រលកមនុេពល ន មេ បះេកតេឡង (សូមេមលរូប ពទី 6-3)។  

 
រូប 6-3 Capturing a single signal 

ឧ ហរណ៍ទី ៤៖ វ ិ គពត័៌ នលមតិៃនសីុ ៉ ល់  

សំេលងរ ំ នគឺ េរ ងធម ស់េ កុង គេ ចនៃនសីុ ៉ ល់េអឡិច តនិច។ េដម រីកឱ េឃញនូវអីែដលេ
ងកុងសំេលងរ ំ ន និង តប់នយក មតិៃនសំេលងរ ំ ន គឺ មុខ រសំ ន់ ស់ែដល oscilloscope 

របស់េយង នសមត ពផល់ជូន។  

រវ ិ គសំេលងរ ំ ន  

ក មតិៃនសំេលងរ ំ នេពលខះប ញពី រប ជយ័ៃនេស គីេអឡិច តនិច។ មុខ រ Peak Detect េដរតួ ៉ ង
សំ នកុ់ង រជួយ អកកុង រែសងរកពត័៌ នលមតិៃនសំេលងរ ំ ន ងំេនះ។ េនះ រេប បែដលេយងេធ ៖ 

(1) ចុចប៊ូតុង Acquire េដម បី ញមុនុឺយ Acquire ។  

(2) ចុចប៊ូតុង H1 េដម បី ញមុនុឺយរេប ប ACQU ។ 

(3) ចុចប៊ូតុង F2 េដម េី ជសេរ ស Peak detect ។  
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សីុ ៉ ល់ែដលប ញេ េលេអ កងែ់ដល នសំេលងរ ំ នមយួចំននួ េ យេបកមុខ រ Peak Detect 
និង ស់បូរមូល នេពលេវ  េដម បីនយេល នៃនសីុ ៉ ល់ចូល ចំនុចកំពូល ឬ burr 

មយួនឹង តវ នរកេឃញេ យមុខ រ (សូមេមលរូប ពទ ី6-4)។ 

 

រូប 6-4 Signal with noises 

ែញកសំេលងរ ំ នពីសីុ ៉ ល់ 

េ េពលេ តេលសីុ ៉ ល់ខួនឯងេរ ងសំ នគ់ឺ តវ តប់នយក មតិសំេលងរ ំ នឱ បបំផុត មែដល ច 

េធ ន េនះ ចឱ អកេ ប ស់ នពត័៌ នលមតិបែនមអំពីសីុ ៉ ល់។ មុខ រ មធ មែដលផល់េ យ 
Oscilloscope របស់េយង ចជួយ អកឱ សេ មច ន។  

េនះ ជំ នស បរ់េប បេបកមុខ រមធ ម។ 

(1) ចុចប៊ូតុង Acquire េដម បី ញមុនុឺយ Acquire ។ 

(2) ចុចប៊ូតុង H1 េដម បី ញមុនុឺយរេប ប ACQU ។ 

(3) ចុចប៊ូតុង F3 េបក M េហយសេងតេមលទ មងរ់លកែដលទទួល នពី រ ស់រលកៃនចំនួនមធ ម
េផ ង ។   

អកេ បនឹងេឃញក មតិសំេឡងរ ំ នៃចដន ែដល ន តប់នយេ ចន េហយេធឱ យ សលកុង រេមល
េឃញពត័៌ នលមតិបែនមេទ តៃនសីុ ៉ ល់ខួន ល់។ ប បព់ីអនុវត មធ ម អកេ ប ស់ ចកំណត់
អតស ណ ន ៉ ង យ សលេ េលែគមេកនេឡង និង រ កចុ់ះៃនែផកខះៃនសីុ ៉ ល់ 
(សូមេមលរូប ពទី 6-5)។  
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រូប 6-5 Reduce noise level by using Average function  

ឧ ហរណ៍ទី 5៖ រអនុវតមុខ រ X-Y  

ពិនិត េមល ពខុស ដំ ក់ លរ ងសីុ ៉ ល់ៃន ែនលពីរ  

ឧ ហរណ៍៖ កល ង រ ស់បូរដំ ក់ លៃនសីុ ៉ ល់ប បព់ី ឆង តប់ ញេស គី។ 

រេប ប X-Y គឺ ន បេ ជន៍ ងំ ស់េ េពលពិនិត េមល រ ស់បូរដំ ក់ លៃនសីុ ៉ ល់ែដល កទ់ង
ពីរ។ ឧ ហរណ៍េនះ អំកមយួជំ នេ មយួជំ នេដម ពីិនិត េមល រ ស់បូរដំ ក់ លៃនសីុ ៉ ល់
ប បព់ី ឆង តេ់ស គីែដល នប ក។់ សីុ ៉ ល់ប ូ លេ េស គី និងសីុ ៉ ល់ទិនផលពីេស គី តវ នេ ប

សីុ ៉ ល់ បភព។  

ស ប់ រពិនិត រប ូ ល និងទិនផលៃនេស គីកុងទ មងៃ់ន ហកូអរេ េណ X-Y សូមដំេណ រ រ ម
ជំ នដូច ងេ មៈ  

(1) កំណតេ់មគុណ Probe menu attenuation coefficient  10X និងកុង កេ់ កុង Probe Switch  

10X (សូមេមល "រេប បកំណតេ់មគុណ Set the Probe Attenuation Coefficient" េ េល P14) ។    

(2) ប់ រេសុបអេងតៃន ែនលទ ី1 េ នឹង តុប ូ លៃនប ញនិង ែនលទី 2 េ នឹងលទផលៃន
ប ញ។ 

(3) ចុចប៊ូតុង Autoset ចុះេ ម េ យ Oscilloscope េបកសីុ ៉ ល់ៃន Channel ងំពីរ េហយប ញពួក
េ េលេអ កង។់  

(4) បងិលប៊ូតុង VOLTS/DIV េធឱ ទំហំៃនសីុ ៉ ល់ពីរេស កុង rough ។  

(5) ចុចប៊ូតុង Display េហយរលឹំកមុនុឺយប ញ។  

(6) ចុចប៊ូតុង H3 េហយេ ជសេរ សរេប ប XY  ON ។  
Oscilloscope នឹងប ញ រប ូ ល និងលកណៈ Terminal ៃនប ញកុងទ មង់ ហ Lissajous ។ 

(7) បងិល VOLTS/DIV និង VERTICAL POSITION knobs បេងន បសិទ ពទ មងរ់លក។ 
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(8) មយួនឹងវធីិ ស oscillogram ងេអលីបែដល នអនុមត័ សេងត 
និងគណ ពខុស ៃនដំ ក់ ល (សូមេមលរូប ពទី 6-6)។ 

 
រូប 6-6 Lissajous Graph 

េ យែផកេលកេន ម sin (q) = A/B ឬ C/D តងេ់ ះ q គឺ មុំ ពខុស ដំ ក់ ល េហយនិយមនយ័ៃន 
A, B, C និង D តវ នប ញដូច ហ ងេល។ លទផលមុំ ពខុស ដំ ក់ ល ចទទលួ នគឺ q = 
± arcsin (A / B) ឬ ± arcsin (C / D) ។ បសិនេបអក័ សំ នៃ់ន ងពង កេពសិតេ កុងរ ស់ I និង III េ ះ 

ពខុស ដំ ក់ លែដល នកំណត ់េទវ គួរសិតេ កុង េរ ៉I និង IV េ លគឺកុងជួរ (0 ～π / 2) ឬ (3π 
/ 2 ～2π ។ ) បសិនេបអក័ សំ នៃ់ន ងពង កេពសិតេ កុងរងងទ់ី II និង IV េ ះមុំ ពខុស ៃនដំ ក់

លែដល នកំណតគឺ់សិតេ កុង េរ ៉II និង III េ លគឺកុងចេ ះ (π / 2 ～π) ឬ (π ～3π / 2) ។ 

ឧ ហរណ៍ទី 6៖ Video Signal Trigger  

សេងតេមលេស គីវេីដអូរបស់ទូរទស ន ៍អនុវតគនឹះវេីដអូ និងទទួល ន រប ញស វេីដអូែដល នេសរ ព។  

Video Field Trigger  

ស ប ់trigger កុង លវេីដអូ សូមអនុវត បតិបតិ រ មជំ នដូច ងេ ម៖ 

(1) ចុចប៊ូតុង Trigger Menu េដម បី ញមុនុឺយ trigger ។  

(2) ចុចប៊ូតុង H1 េដម បី ញមុនុឺយ បេភទ trigger ។ 

(3) បងិល M knob េដម េី ជសេរ ស Video រេប ប។ 

(4) ចុចប៊ូតុង H2 េដម បី ញមុនុឺយ Source ។  

(5) ចុចប៊ូតុង F1 េដម េី ជសេរ ស CH1 ស ប ់Source ។ 

(6) ចុចប៊ូតុង H3 េដម បី ញមុនុឺយ Modu ។ 

ស តវែតសតិេ ក ល 

និងរក ទុកកងទិសេផក 
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(7) ចុចប៊ូតុង F1 េដម េី ជសេរ ស NTSC ស បម់៉ូឌុល។  

(8) ចុចប៊ូតុង H4 េដម បី ញមុនុឺយ sync ។ 

(9) ចុចប៊ូតុង F2 េដម េី ជសេរ ស Field for Sync។ 

(10) បែងរប៊ូតុង VOLTS/DIV, VERTICAL POSITION និង SEC/DIV េដម ទីទួល ន រប ញ 
ទ មងរ់លក តឹម តវ (សូមេមលរូប ពទី 6-7)។ 

 

រូប 6-7 Waveform captured from Video Field Trigger



 

91 |                                 ែ បសំរលួេ យ កមហុ៊ន ប៊ ី យអិនធីហីក អុិន សមុនិ (BSI) 

7. រេ ះ យប  

1. Oscilloscope តវ នេបក ប៉ុែនមនិ នេអ កងេ់ទ។  

 ពិនិត េមល េត រ ប់ មពល តវ ន ប់ តឹម តវឬអត។់  

 ពិនិត េមល េតហុយហ ុបីែដលេ ែក ររនេ តប ូ ល មពល AC តវ នផុំ(គ មប ច តវ នេបក

េ យវសឺីវសី តង)់។ 

 បេ់ផមឧបករណ៍េឡងវញិប បពី់ប ប់ រ តតពិនិត ងេល។  
 បសិនេបប េ ែតបនេកត ន សូម កទ់ង Lilliput េហយេយងនឹងសិតេ េ មេស កមរបស់អក។  

2. ប បព់ីទទួល នសីុ ៉ ល់ ទ មង់រលកៃនសីុ ៉ ល់មនិ តវ នប ញេ កុងេអ កង់េទ។  

 ពិនិត េមល េត probe តវ ន ប់ តឹម តវេ នឹងែខ បសីុ់ ៉ ល់។  
 ពិនិត េមល េតែខ បសីុ់ ៉ ល់ តវ ន ប់ ៉ ង តឹម តវេ នឹង BNC (េ លគឺឧបករណ៍ ប់

ែនល)។ 
 ពិនិត េមល េត probe តវ ន ប់ ៉ ង តឹម តវ មយួវតុែដល តវ ស់ឬអត។់ 
 ពិនិត េមល េត នស មយួែដលបេងតេចញពីវតុែដល តវ ស់ 

(ប ច តវ ន ញ់េ យ រ បៃ់ន ែនលែដល នស ែដលបេងត មយួ ែនលែដល ន
កំហុស) ។  

 េធ បតិបតិ រទទួលសីុ ៉ ល់មងេទ ត។  

3. តៃមវ ៉ុលែដល ន ស់គឺ 10 ដង ឬ 1/10 ៃនតៃម ក់ែសង។  

សូម កេឡកេមលេមគុណ attenuation ស ប់ ែនលប ូ ល និងស ត attenuation ៃន probe 
េដម ី កដ ពួក តវ  (សូមេមល "How to set the Probe attenuation coefficient" េ េល P14)។ 

4. នទ មងរ់លកប ញ ប៉ុែន មនិសិតេសរេទ។ 

 ពិនិត េមល េត តុ Source េ កុងមុនុឺយ TRIG MODE អនុេ ម ម ែនលស ែដលេ បកុង
កមវធិី កែ់សងែដរឬេទ។ 

 ពិនិត េល តុ trigger Type ៖ សីុ ៉ ល់ទូេ េ ជសេរ ស Edge trigger ស ប ់Type និងសីុ ៉ ល់
វេីដអូ  Video ។ លុះ ែតេ បរេប ប trigger តឹម តវ ទ មងរ់លក ចប ញ លំ ប។់ 

 ព ម ស់បូរ រ ប ់trigger ចូលេ កុង រ បសងតេ់ បកងខ់ស់ និង រ បសងតេ់ បកង់ ប 
េដម រីេ ងនូវសំេឡងរ ំ នេ បកងខ់ស់ ឬេ បកង់ បែដលបងេឡងេ យ រេ ជ តែ ជក។ 

5. ន រប ញេឆយតបេ នឹង Push-down ៃន Run/Stop ។  

ពិនិត េមល េត Normal ឬ Signal តវ នេ ជសេរ សស ប ់Polarity េ កុងមុនុឺយ TRIG MODE 
េហយក មតិ trigger េលសពីជួរទ មងរ់លក។ 

បសិនេប គឺ េធឱ ក មតិ trigger សិតេ ក លេអ កង ់ឬកំណតរ់េប បគនឹះ ស័យ បវតិ។ េលសពីេនះ 
មយួនឹង រចុចប៊ូតុង Autoset រកំណត់ ងេល ច តវ នប បេ់ យស័យ បវតិ។  

6. រប ញទ មង់រលក កដូ់ច យឺតប បព់ីបេងនតៃម AVERAGE េ កុងរេប ប Acqu (សូមេមល 
"រេប បអនុវត រដេំឡងគំរូ" េ េល P37 ) ឬរយៈេពលែវង ងេនះ តវ នកំណត់េ កុង រប ញបន 
(សូមេមល "Persist" េ េល P41) ។ 

េរ ងធម េទែដល Oscilloscope កំពុងេធ រ ៉ ងលំ កេលចំណុចទិននយ័ េ ចនេទ ត។
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8. លកណៈបេចកេទស  

លកណៈបេចកេទសែដល នអនុវតគឺស បែ់ត Eduscope 3000 ប៉ុេ ះ េហយ Probes attenuation 
នកំណត់  10X។ លុះ ែត oscilloscope បំេពញលកខណពីរ ងេ មដំបូង សង់ រ ក់ ក់ ងំេនះ
ច នដល់។  

 ឧបករណ៍េនះគួរដេំណ រ រ ៉ ងេ ច ស់ 30 ទី បនប បេ់ មសីតុណ ព បតិបតិ រែដល
នប ក។់ 

 បសិនេប រ ស់បូរសីតុណ ព បតិបតិ រេឡងដល់ ឬេលសព ី5o សូមេធនីតិវធិី" រ កិតេ យ
ខួនឯង" (សូមេមល "រេប បអនុវត រ កិតេ យខួនឯង" េ េល P15) ។  

សង់ រលកណៈបេចកេទស ងំអស់ ច តវ នបំេពញ េលកែលងែតមយួែដល តវ នស ល់េ យ ក  " 
Typical "។  

រែណ អំំពីចរកិលកណៈដំេណ រ រ 

 
 

Bandwidth 30MHz 

Channel 2  +  1  (External) 

Acquisition 

Mode Normal, Peak detect, Averaging 

Sample rate 

(real time) 

Dual CH Up to 125 MS/s 

Single CH Up to 250 MS/s 

Input 

Input coupling DC,  AC ,  Ground 

Input impedance 

1 MΩ ± 2%, in parallel 

with 10 pF ± 5 pF 

 

Probe attenuation factor 1X, 10X, 100X, 1000X 

Max. input voltage 400 V (PK-PK) (DC + AC PK-PK) 

Channel –channel 

isolation 

50 Hz: 100 : 1 

10 MHz: 40 : 1 

Time delay between 

channel(typical) 
150ps 
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រែណ អំំពីចរកិលកណៈដំេណ រ រ 

 
 

Horizontal System 

Sampling rate range 

Dual CH 
5 S/s~125 MS/s  

Single CH 5 S/s~250 MS/s 

Interpolation (sin x)/x 

Max Record length 
Dual CH 

≤Max sampling rate 10K 
Single CH 

Scanning speed (S/div) 
4 ns/div～100 s/div,  

step by 1～2～4 

Sampling rate / relay 

time accuracy 

± 100 ppm 

 

Interval(△T) 

accuracy 

(DC～100 MHz) 

Single： 

± (1 interval time + 100 ppm × reading + 0.6 ns); 

Average > 16： 

± (1 interval time + 100ppm × reading + 0.4ns) 

Vertical system 
A/D converter 8 bits resolution (2 Channels simultaneously) 

Sensitivity 5 mV/div ~ 5 V/div 

 

Displacement 

±10 div  

Analog bandwidth 30 MHz 

Single bandwidth Full bandwidth 

Low Frequency ≥5Hz (at input, AC coupling, -3dB) 

Rise time ≤11ns (at input, Typical) 
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រែណ អំំពីចរកិលកណៈដំេណ រ រ 

 
 

DC accuracy ± 3% 

DC accuracy (average) Average ﹥ 16:  ± (3% rdg + 0.05 div) for △V 

 

Waveform inverted 

ON/OFF 

 

Measurement 

Cursor △V and △T between cursors 

Automatic 

Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, 

Vbase, Vamp, Vavg, 

Vrms, Overshoot, 

Preshoot, Freq, Period, 

Rise Time, Fall Time, 

Delay A→B , Delay 

A→B , +Width, -

Width, +Duty, -Duty 

 

Waveform Math ＋, －, *, / ,FFT 

Waveform storage 15 waveforms 

Lissajous 

figure 

Bandwidt

h 
Full bandwidth 

Phase 

difference 
± 3 degrees 
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រែណ អំំពីចរកិលកណៈដំេណ រ រ 

 
 

Frequency ( typical) 1 KHz square wave 

Communication port 
USB2.0, USB for file storage; LAN port;  

VGA port or RS-232 (Optional); 
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Trigger: 

ចរកិលកណៈរបស់ដំេណ រ រ រែណ  ំ

Trigger level range 

Internal ± 6 div from the screen center 

EXT ± 600 mV 

EXT/5 ± 3 V 

Trigger level Accuracy 

(typical)  

Internal ± 0.3 div 

EXT ± (40 mV + 6 % of Set Value) 

EXT/5 ±(200 mV +6 % of Set Value) 

Trigger displacement According to Record length and time base 

50% level setting 

(typical)100 ns~10s 

Trigger Holdoff range 

Input signal frequency ≥50Hz 

Edge trigger slope 

Rising, Falling 

Sensitivity 0.3div 

Trigger condition 
Positive pulse：＞, ＜, ＝ 

negative pulse：＞, ＜, ＝ 

 
Pulse Width range 30ns～10s 

  

 

Line number range 1-525 (NTSC) and 1-625 (PAL/SECAM) 

Trigger condition 
Positive pulse：＞, ＜, ＝ 

negative pulse：＞, ＜, ＝ 
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ចរកិលកណៈរបស់ដំេណ រ រ រែណ  ំ

 
Time setting 24 ns～10 s 
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លកណៈបេចកេទសទូេ  

Display  

Display Type 

8" Colored LCD (Liquid 

Crystal Display) 

 

Display Resolution 800 (Horizontal) × 600 (Vertical) Pixels 

Display Colors 65536 colors, TFT screen 

Output of the Probe Compensator  

Output Voltage (Typical )   

About 5V, with the Peak-

to-Peak voltage ≥1MΩ.  

 

Frequency (Typical )   

Square wave of 1KHz  

 

Power 

Mains Voltage 100～240 VAC RMS, 50/60 Hz, CAT II  

Power Consumption  < 15W 

Fuse   2 A, T grade, 250 V  

Environment 

Temperature  
Working temperature: 0o ～ 40oC  

Storage temperature: -20o～ 60oC 

Height ≤ 90 %  

Operating: 3,000 m  

Non-operating: 15,000 m  
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Relative Humidity  

Cooling Method  Natural convection  

  

Mechanical Specifications  

Dimension  348 mm × 170 mm × 78 mm (L*H*W) 

Weight About 1.5 kg  

Interval Period of Adjustment:  

One year is recommended for the calibration interval period. 
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9. ឧបសមន័  

ឧបសមន័ A៖ រ បម់ក មយួ  

សំ រ:ជំនួយ ំ ច់  

 A pair of Passive probe: 1.2 m, 1:1 (10:1)  

 1x CD (PC link application software) 

 1x Power cord: up to the standards of the country in which it is used. 

 1x USB cable 

 1x User Manual  

ឧបសមន័ B៖ រែថ  ំនិងស តទូេ   

រែថ ទូំេ   

កំុរក ទុក ឬទុកឧបករណ៍ែដលេអ កង់ គី ល់ វនឹង តវបះ៉នឹងពនឺ ពះ ទិត េ យ ល់កុងរយៈេពលយូរ។  

បយត័៖ េដម េីជ ស ង រខូច តដល់ឧបករណ៍ ឬ រេសុបអេងត សូមកំុបះ៉ ល់ មយួ ំ ញ់ វតុ វ 
ឬ រ តុរ ំ យ។  

រស ត 

តតពិនតិ ឧបករណ៍ និង រេសុបអេងតឱ នញឹក ប់ មលកខណ បតិបតិ រ ម រ។ 

េដម សី តឧបករណ៍ ងេ  សូមអនុវតជំ ន ងេ ម៖ 

1. ជូតធូលីេចញពីឧបករណ៍ និងៃផេសុបអេងតេ យ ក តទ់ន។់ 
កំុេធឱ ន មេ បះេ េលេអ កង់ រ រ LCD  េ េពលស តេអ កង ់LCD ។ 

2. ច់ មពលមុនេពលស ត Oscilloscope របស់អក។ ងស តឧបករណ៍េ យ ក តទ់នេ់សម 
កំុឱ ទឹកហូរ។ តវ នែណ េំ យជូត មយួ ប៊ូទន ់ឬទឹក ប។ េដម េីជ ស ង រខូច តដល់
ឧបករណ៍ ឬ រេសុបអេងត សូមកុំេ ប ក់ រស ត រ តុគមីែីដលេ ចះ។  

 
រ ព ន៖ មុនេពលេបកេភងមងេទ តស ប់ បតិបតិ រ តវ ន ម រេដម បី ក់ ឧបករណ៍េនះ

តវ នសួត ងំ សងរចួេហយ េជ ស ង រ ចច់រនអគិសនី ឬរបសួ ង យែដលប ល

ឱ ន តិសំេណ ម។ 
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ឧបសមន័ C៖ េស វេ ែណ អំំពី Probe  

លកណៈបេចកេទស 

លកណៈ ងំេនះអនុវតចំេ ះ រេសុបអេងតែដល នដំេឡងេ េល oscilloscope ែដល នប ក។់ 

េ េពលេ ប មយួឧបករណ៍េផ ងេទ ត oscilloscope តវែត ន input impedance 1 MΩ។ 

ឧបករណ៍ តវែត នកំឡុងេពលកំេ ៉ ងេ ច ស់ 20 ទី េហយសិតេ កុងបរ ិ សែដលមនិេលស

ពីែដនកណំត។់ សូមេមល រប កេ់ពញេលញេ កុង ង ងេ ម។ 

 

Item 
20 MHz 

40 MHZ 
60 MHz 100 MHz  

Attenuation X1 : X10 

Input Resistance 1 MΩ ± 2% (X1) : 10 MΩ ± 2% (X10) 

Input Capacitance 

 
X1: 85 pF ~115 

pF 
 

X1: 85 pF    

~115 pF 

 
X10: 18,5 pF 

~22,5 pF 
 

X10: 14,5 pF 

~17,5 pF 

Compensation 

Range 
ALL OSCILLOSCOPE 

System 

Bandwidth 

X1 

DC~

6 

MHz 

DC~6 MHz DC~6 MHz DC~6 MHz  

X10 DC~20 MHz DC~40 MHz DC~60 MHz DC~100 MHz 

Maximum Working 

Input Voltage 

X1: <200 VDC + Peak AC> 

X10: <600 VDC + Peak AC> 

Net Weight < 55 g 

Cable Length 120 cm 

Temperature 

Operating 
-10 oC ~ +50 oC 

Temperature Non 

Operating 
-20 oC ~ +75 oC 

Humidity ≤ 85% (relative humidity) 
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រែថ  ំProbe 

Low-Frequency Probe Compensation 

មុននងឹេធ រ ស់ែវងេ យេ ប ប បស់ង ់សូមពិនិត េមលសំណងៃន Probe មុនសិន េហយែកត មវ ឱ

តវ នឹង តុប ូ លរបស់ ែនល។ oscilloscope គេ ចន នស េ ងរលក េរែ៉ដល នេ នីយ

េ េលបនះ ងមុខែដលេ បេដម ទូី តស់ង Probe ។ ប ់Probe េ នឹង បភពសីុ ៉ ល់ េដម បី ញ

សីុ ៉ ល់ កល ង 1 KHz េ េល oscilloscope របស់អក។ រកំណត ់Probe េ ទី ងំ X10 ។ 

L  
 

ៃលត មវឧបករណ៍ ត ់L រហូត ល់ែតេឃញរលក េរក៉ំពូល បេសេ េលេអ កង។់ 

 

ែខ េ ងតងស់ ុងេធ រអតិបរ  (VDC + Peak AC) 
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រូបផុរំបស់ Probe 

2

1

3 4 5

6

 

ែផកនីមយួៗរបស់ Probe៖ 

1. Probe rod 

2. Probe tip 

3. Ground lead 

4. Marker ring 

5. Tip locating sleeve 

6. Adjustment tool 


