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Käyttö – liipaisu (trigger) säädöt

� Hold off, aika jota ennen seuraavaa 

liipaisu ei huolita

� Liipaisutapa:

� Normal, auto, single, video

� Run/stop

� Roll-mode, hitaasti muuttiville signaaleille

Hold off
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Käyttö – acquistion (datankeruu) tapoja

Määrää kuinka aaltomuoto koostetaan näytteistä.

� Sample: jokaisesta tiedonkeruuvälistä poimitaan 

ensimmäinen piste

� Peak detect: kahdesta peräkkäisestä tiedonkeruuvälistä

poimitaan minimi ja maksimiarvot. Pystytään erottamaan 

korkeataajuisia häiriöpiikkejä, jotka ovat ajallisesti 

kaukana toisistaan.

Tektronix
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Käyttö – datankeruu tapoja

� Hi Res: Tiedonkeruuväliltä saadut näytteet 

keskiarvoistetaan ja saadaan näin korkeampi AD-

muunnoksen resoluutio, mutta pienempi kaistanleveys.

� Envelope: kuten peak detect, mutta yhdistetään 

mittaustulokset peräkkäisistä tiedonkeruuväleistä
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Käyttö – datankeruu tapoja

� Average: keskiarvo peräkkäisistä tiedonkeruuvälin 

pisteistä. 

� Termejä:

� Sample points: AD-muunnetut näytepisteet (näytteet)

� Waveform points: muistiin tallennettu näyte

� Waveform record: näytteistä koostuva aaltomuoto

� Record length: näytepisteiden määrä tallennetussa 

aaltomuodossa

Ei välttämättä

samoja
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Käyttö – muut kontrollit

� Aaltomuodon tallentaminen

� Asetusten tallentaminen

� Autosetup

� Jännite- ja aikaskaalan sekä triggerin asetukset

� Vertical find scale

� Mittakärkien kalibrointisignaali (1 V, 1 kHz sakara-aalto)

� Dual channel acquisition: Poistamalla osa sisäänmenoista 

käytöstä saadaan korkeampi näytteistystaajuus ja 

enemmän muistia käyttöön.
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Käyttö - näyttö

� Dots on/off: mittauspisteet pisteinä tai yhtenäisellä viivalla

� Interpolaatio:

� Lineaarinen: pisteiden yhdistäminen viivoilla, esim sakara-

allolle

� Sin(x)/x: ”pyöreille” signaaleille

� Persist time: mittauspisteen jääminen näytölle (x ns�∞)

� Clear sweeps: näytön tyhjäys

� Analog persist: väri-tai intensiteetti sen mukaan kuinka 

usein signaali on kyseisessä kohdassa

� XY-moodi: toisen kanavan signaali ohjaa x-akselia ja 

toisen y-akselia�Lissajous-kuvio
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Käyttö – kursorit ja mittaus

� Kursorit:

� Aika-akselille

� Jänniteakselille

� Absoluuttiset kursorit: yhdet kursorit mittaavat suhteessa 

jännitteen 0-tasoon ja triggauksen 0-kohtaan

� Suhteelliset kursorit: kursoripari

� Kursoreilla

� Mitataan aika tai jännitearvot

- Minimi- ja maksimiarvo sekä erotus

� Asetetaan alue, jolla tehdään mittauksia (measure gate)
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Matemaattiset operaatiot

� Absolute value

� Average 

(summed/continuous)

� Derivative

� Deskew

� Difference

� Envelope

� Exp(base e/10)

� Floor

� Fft

� Integral

� Invert

� Log(base e/10)

� Product

� Ratio

� Reciprocal

� Roof

� Sin(x)/x

� Square

� Square root

� Sum

Operaatioita voi tehdä mitattavalle 

tai muistiin tallennetuille 

aaltomuodoille
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Summattu keskiarvoistus

� Laskemalla aaltomuotojen keskiarvo voidaan pienentää

satunnaista kohinaa.

� Keskiarvoon lasketaan mukaan ennalta määrätty lkm 

aaltomuotoja, jonka jälkeen keskiarvoistus on valmis.

� Clear sweeps tai asteikkojen säätäminen aloittaa 

keskiarvoistuksen alusta.
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Jatkuva keskiarvoistus

� Viimeksi mitatulla aaltomuodolla on suurempi 

painokerroin keskiarvossa.

� Aikaisempien aaltomuotojen painokerroin tippuu 

eksponentiaalisesti kohti nollaa.

� Sopii hitaasti muuttuvien signaalien (pienellä

painokertoimella nopeampienkin) jatkuvaan tarkkailuun.

Uusi keskiarvo=(uusi data+painokerroin*vanha keskiarvo)/(painokerroin+1)

Esim. Painokerroin 2:

1. Uusi ka=(uusi data+0*vanha ka)/(0+1) = uusi data

2. Uusi ka=(uusi data+1*vanha ka)/(1+1) = 1/2 uusi data + 1/2 vanha ka

3. Uusi ka=(uusi data+2*vanha ka)/(2+1) = 1/3 uusi data + 2/3 vanha ka

4. Uusi ka=(uusi data+2*vanha ka)/(2+1) = 1/3 uusi data + 2/3 vanha ka

5. Uusi ka=(uusi data+2*vanha ka)/(2+1) = 1/3 uusi data + 2/3 vanha ka

Sama kaava kuin 

summatussa 

keskiarvossa, 

paitsi siinä

painokerroin sama 

kuin 

keskiarvoistuksien 

määrä.
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Mittaukset

� Amplitude

� Area

� Base

� Cycles

� Delay

� Duration

� Duty cycle

� Fall time

� Frequency

� Maximum

� Mean

� Minimum

� Number of points

� Overshoot (+/-)

� Peak-to-peak

� Period

� Phase

� Rise time

� Rms

� Std. deviation

� Width
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Lisäpalikoita

� Edellä esitettyjen toimintojen lisäksi saatavilla 

lisävarusteena erilaisia paketteja kuten:

� Lisää matemaattisia operaatioita

� Omien mittausparametrien ja funktioiden tuominen Excelistä, 

Matlabista, Mathcadista,...

� Analysointi työkaluja

� Digitaalisia filttereitä
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Mittapää

� Mitattaessa elektronisia piirejä, käytetään usein erityistä

mittapäätä (probe).

� Aktiiviset, passiiviset, differentiaali

� Suurilla taajuuksilla oskilloskoopin kapasitanssi pienentää

impedanssia ja tämä kuormittaa mitattavaa piiriä.

� Passiivinen mittapää sisältää impedanssisovituspiirin, 

jotta korkeataajuisia piirejä mitattaessa ei tulisi 

heijastuksia.

Rp

Rin CinCp

Liitin

Probe

Oskilloskooppi
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Mittapää

� Sisäänmenoimpedanssin kasvattaminen lisää signaalin 

vaimennusta ja pienentää piirin kuormitusta (10x probe)

� 1x probe sopii paremmin pienille signaaleille, mutta on 

häiriöherkempi.

� Proben vaimennus säädetään oskilloskoopista (1x, 10x, 

100x,...) automaattisesti tai 

manuaalisesti�jänniteasteikko oikeaan skaalaan

� Mittapään viritystä varten mitataan probella kalibrointi-

signaalia (oskilloskoopilta) ja säädetään kondensaattorin 

arvo siten, että kanttiaalto näkyy puhtaana.

� Myös mm. korkeajännite ja virranmittaus (Hallin ilmiö) 

probeja
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Käyttö - vinkkejä

� Aloita etsimällä liipaisusignaali näytölle.

� Säädä signaali näkymään mahdollisimman suurena 

ruudulla, jotta saat parhaimman resoluution AD-

muunnokseen.

� Signaali ei saa kuitenkaan leikata.

� Tietkoneistetussa mittauksessa, signaalin poistaminen 

näytöltä saattaa nopeuttaa mittausta.

� Binäärinen tiedonsiirto PC:lle usein nopeampaa kuin ascii.

� Käytä erillistä liipaisusignaalia jos mahdollista.

� Mittakärkeä käyttäessä maajohto on kytkettävä mitattavan 

piirin maapotentiaalin, jotta ei maadoiteta väärää kohtaa 

piiristä.


