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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Mặt trước 

 

1. Thương hiệu và mã Model 

2. Băng thông và tỷ lệ lấy mẫu 

3. Nút MENU ON/OF: Nhấn nút để bật tắt menu trên màn hình. 

4.                

Nhấn             để đọc trang trước hoặc trang tiếp theo của tài liệu hướng dẫn 

5. Núm chon mục 

Trong chế độ cài đặt, dùng để lựa chọn các đối tượng của menu và giá trị cài đặt. Nó 

còn có chức năng thay đổi cường độ hiển thị của tín hiệu trên màn hình. 

6. Phím AUTO   

7. Các phím chức năng (MENU Keys) 

Khi bạn nhấn 1 phím trong khung Menu trên mặt trước, máy hiện sóng sẽ hiển thị các 

thông số cài đặt tương ứng bên phía phải của màn hình hiển thị. Bạn có thể thay đổi các 

giá trị bằng cách nhấn các nút tương ứng ngay bên phải của màn hình(softkey). Có tổng 

cổng 5 nút nhấn. 

UTILITY 

Cài đặt các chức năng: System Setup, Language Setup, I/O Setup, Print Setup … 

MEASURE 

Cài đặt hiển thị các giá trị điện áp và thời gian lên màn hình hiển thị(điện áp trung bình, 

điện áp lớn nhất, tần số, chu kỳ…) 

ACQUIRE 

Cho phép các chế độ đo tín hiệu(Normal, Peak Detect, hoặc Average) và lựa chọn chế 

độ lấy mẫu (Real Time hoặc Equivalent sampling) 

SAVE/LOAD 

Bạn có thể lưu thông tin cài đặt hoặc tín hiệu sóng của máy và bộ nhớ nội của nó hoặc 

vào USB. Sau đó có thể khôi phục lại các thông số đó sau này nhanh chóng. 
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DISPLAY 

Thay đổi dạng sóng và màn hình hiển thị, chọn màu hiển thị, thay đổi độ sáng và cường 

độ… 

8. RUN Control 

Nhấn phím RUN/STOP nút nhấn sẽ sáng xanh và máy sẽ dò tín hiệu. Khi trigger thiết 

đặt ở chế độ thường(Normal mode), màn hình sẽ không cập nhật tín hiệu mới cho tới 

khi dò được tín hiệu kích (trigger). Nếu tín hiệu trigger thiết đặt ở chế độ tự động (Auto 

mode), máy sẽ dò tín hiệu kích (trigger), và nếu không dò được nó sẽ tự động kích và 

tín hiệu sẽ được hiển thị ngay lên màn hình. 

Nhấn lại phím RUN/STOP để dừng đo tín hiệu và nút nhấn sẽ sang đỏ. 

Nhấn phím SINGLE để thu thập 1 tín hiệu. 

9. Trigger Controls 

Cài đặt tín hiệu kích(trigger) để bắt đầu đo tín hiệu đầu vào. 

10. Vertical Controls 

Bạn có thể sử dụng các núm vặn điều khiển vị trí để di chuyển tín hiệu sóng lên xuống 

trên màn hình. Mỗi kênh có 1 nút điều chỉnh riêng. 

Nhấn phím CH1 hoặc CH2 để bặt tắt và truy cập cài đặt menu của các kênh. Sau đó sử 

dụng phím mềm(softkeys) để thiết lập các thông số. Có các phím cho từng kênh. 

Nhấn phím MATH để lựa chọn chế độ FFT(Fast Fourier Transform) , cộng(add), 

trừ(subtract), nhân(multiply). 

Nhấn phím REF để lưu hoặc tải tín hiệu sóng tham chiếu từ bộ nhớ nội hoặc USB 

ngoài 

Điều chỉnh núm vặn điều chỉnh tỷ lệ để thay tỷ lệ thang dọc trên màn hình hiển thị. Mỗi 

kênh có 1 nút điều chỉnh riêng 

11. Horizontal Controls 

Khi thiết bị đang hoạt động, núm vặn điều khiển vị trí (horizontal position control 

knob) cho phép bạn thiết đặt quan hệ giữa cửa sổ thu thập với điểm kích lấy tín hiệu 

mẫu. Khi máy dừng, bạn có thể vặn núm để chuyển qua các dữ liệu theo chiều ngang 

cho phép bạn quan sát được tín hiệu trước và sau khi kích(trigger). 

Nhấn phím MENU để truy cập vào chế độ thiết đặt Horizontal. 

Điều chỉnh núm tốc độ để thay đổi tốc độ quét tín. Giá trị thời gian cơ sở trên màn hình 

hiển thị sẽ thay đổi tương ứng. 

12. Các phím Short-Cut  

Có 4 phím tắt TRIGSET, P/T, FFT và COUNTER để truy cập nhanh đến các chức 

năng 

13. External Trigger Input 

Đầu vào tín hiệu kích lấy từ bên ngoài 

14. Channel Input BCN 

Đầu vào tín hiệu đo tương ứng với các kênh(CH1, CH2) 

15. Softkeys 

Có 5 phím được dùng để lựa chọn chức năng điều khiển và các thông số. Mỗi phím 

tương ứng với 1 nhãn hiển thị trên màn hình dọc theo nó, nằm bên trái 
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16. Phím Print 

Nhấn phím để in dạng sóng hiển thị và lưu vào USB 

17. Probe Compensation 

Đầu ra tín hiệu 3Vp-p/1K. Là tín hiệu chuẩn dùng test và hiệu chỉnh que đo. 

18. USB Host Connetor 

Cổng USB host, dùng để kết nối với USB 

19. LCD display 

Màn hình màu TFT LCD, kích thước 5.6 inch, độ phân dải 320 * 234 

Mặt sau 

 

1. Jac kết nối nguồn cấp cho máy hiện sóng 

2. Jac đầu ra tín hiệu báo Pass/Fail Output 

Nếu sử dụng cần phải có trở trên lên dương khi kết nối với tín hiệu này. 

3. Cổng RS232 để kết nối máy tín 

4. Cổng USB Device: kêt nối với máy tính qua cổng USB. 

Màn hình hiển thị 

Màn hình hiển thị tín hiệu đo, các thông tin cài đặt, các phím mềm thiết đặt các thông số. 
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1. Biểu tượng USB báo sang khi 1 chiếu USB được cắm và sẵn sàng hoạt động. 

2. Hiển thị giá trị giữa vị trí kích bắt tín hiệu so với tâm của mà hình(theo chiều ngang) 

3. Dấu ngoặc vuông thể hiện vị trí chiều dài sóng hiển thị trên màn hình so với toàn bộ dữ 

liệu được ghi. 

4. Biểu tượng thể hiện vị trí trục giữa theo chiều ngang(Horizontal center position) trên 

màn hình. 

5. Vị trí kích(trigger) để lấy tín hiệu. 

6. Hiển thị trạng thái thu thập: AUTO, STOP, WAIT, Trig’s, Trig? hoặc ROLL. 

7. Trình đơn các phím mềm cho phép bạn lựa chọn và cài đặt các thông số. 

8. Màn hình hiển thị. 

9. Hiển thị thông tin kích hoạt: nguồn kích(trigger source), kiểu(trigger type) và 

mức(trigger level) 

10. Hiển thị giá trị thời gian cơ sở.(trên màn hình 1 ô tương ứng với 500us). 

11. Hiển thị thông tin cài đặt của các kênh 

12. Biểu tượng vị trí điện áp 0V của tín hiệu đầu vào. Mỗi kênh tương ứng với 1 màu. 

 

2. VẬN HÀNH CƠ BẢN 

Bù tín hiệu đo 

Khi kết nối que đó với bất kỳ đầy vào kênh nào lần đầu tiên, nên điều chỉnh để phù hợp với các 

kênh đầu vào. Các đầu đo không được bù(điều chỉnh) sẽ dẫn đến lỗi hoặc sai số trong quá trình 

đo. Để điều chỉnh cần làm theo các bước sau: 

1. Thiết đặc hệ số suy giảm của que đo và của máy hiện sóng là X10 

2. Kết nối một 1 que đo vào đầu vào kênh 1 của máy hiện sóng. Nên sử dụng đầu móc 

đảm bảo đầu đo được kẹp chặt với tín hiệu. Một đầu kết nối với tín hiệu đầu ra thăm dò 

(3Vp-p/1Khz), một đầu nối với đất. Sau đó nhấn phím AUTO. 

3. Kiểm tra dạng sóng hiển thị và điều chỉnh đầu rò để cho tín hiệu hiển thị phù hợp              

                                                                                                   

Bù quá(Over compensated) Chuẩn(Perect compensated) Bù thiếu(Under compensated) 

 

4. Làm tương tự với kênh 2 và các que đó khác. 

 

 

 

 

Điều chỉnh đầu dò Công tắc điều chỉnh hệ số suy giảm(1X/10X) 
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Autoset 

Nhấn phím AUTO để cấu hình máy hiện sóng nhanh và tự động, tín hiệu đo sẽ hiển thị lên 

màn hình. 

 

 

 

Vertical Controls 

 

 2 núm điều chỉnh vị trí cho các kênh(CH1, CH2) 

 3 nút CH1, CH2, MATH, REF 

 2 núm điều chỉnh tỷ lệ cho các kênh(CH1, CH2) 

Thao tác các kênh CH1, CH2 tương tự nhau. 

CH1, CH2 Menu 

Nhấn phím CH2 để hiển thị phần cài đặt cho kênh 2(menu) 

Channel Coupling 

Nhấn phím CH2 sau đó nhấn phím mềm tương ứng ứng với chức năng cài đặt Coupling 

(Coupling softkey) để lựa chọn chế độ: AC Coupling, DC Coupling, GND Coupling 

 

 

 

1 ô tương chiều dọc 

tương ứng 500mV  

1 ô tương chiều ngang tương ứng 

500us (chu kỳ = 1ms, tần số  = 1Khz) 
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BW Limit (Bandwith limit) 

Khi bật chức năng giới hạn băng thông, băng thông tối đa của 1 kênh là 20Mhz. Với những tín 

hiệu có tần số thấp hơn tần số này, thiết bị sẽ bỏ qua các tín hiệu nhiễu tần số cao khi hiển thị 

lên màn hình. 

Nhấn phím CH2 sau đó nhấn phím BW Limit softkey để bật tắt chức năng giới hạn băng 

thông 
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Thiết đặt hệ số suy giảm (Probe Attenuation Setting) 

Cấu hình hệ số suy giảm của máy và của que đo phải giống nhau 

Nhấn phím CH2 sau đó nhấn phím Probe softkey để thay đổi hệ số (1X, 10X, 100X) 

 

 

Digital Filter 

Nhấn phím CH1 sau đó nhấn phim mềm Digital Filter để hiển thị menu FILTER-CH1.Có 4 

kiểu lọc tín hiệu: 

  
Nhấn phím mềm Upper Limit và Lower Limit và vặn núm điều chỉnh         để thay dải tần số 

cao và thấp của bộ lọc. 
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Vertical Scale 

Vặn núm điều chỉnh tỷ lệ chiều ngang ngay dưới phím kênh (CH1, CH2) để thay đổi hệ số tỷ 

lệ của các kênh. Giá trị của hệ số tỷ lệ sẽ hiển thị phía dưới bên trái màn hình. 

Nhấn phím CH2 → sau đó nhấn phím mềm More 1/2 → nhấn phím mềm Volts Scale để cài 

đặt chế độ điều chỉnh tinh (Fine) hoặc điều chỉnh thô (Coarse). Nếu lựa chọn chế độ điều 

chỉnh thô (Coarse), hệ số tỷ lệ sẽ thay đổi theo các bước 1-2-5.Nếu lựa chọn chế độ điều chỉnh 

tinh, giá trị hệ số tỷ lệ sẽ thay đổi với độ phân dải nhỏ hơn. 

 

 

Vertical Invert 

Nhấn phím CH2 → nhấn phím mềm More 1/2 → nhấn phím mềm Invert để bật tắt chế dộ 

đảo. Khi đó giá trị điện áp trên màn hình hiển thị sẽ bị đảo. 



 

Hướng dẫn sử dung máy hiên sóng EZ DIGITAL OSCILLOCOPE DS-3100 Page 11 
 

 

 

Math Function 

Dual Waveform Calculation (tính dạng sóng kép) 

Nhấn phím MATH để bật màn hình lựa cài đặt (MATH menu) trang ½ 

Phím mềm Lựa chọn Mô tả 

Operate 

A+B Cộng 2 tín hiệu A và B 

A-B Lấy tín hiệu A trừ tín hiệu B 

A × B Nhân 2 tín hiệu A và B 

FFT Truy cập cấu hình FFT 

Source A 
CH1 

Chọn kênh CH1 là nguồn 

A(Source A) 

CH2 Chọn kênh CH2 là Source A 

Source B 
CH1 Chọn kênh CH1 là Source B 

CH2 Chọn kênh CH2 là Source B 

Invert 
ON Đảo giá trị MATH 

OFF Không đảo giá trị MATH 

More 1/2 --- Chuyển sang trang 2/2 
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Nhấn phím mềm More ½ để hiển thị trang 2/2 của MATH menu 

 

 

Ví dụ, lựa chọn hàm toán A+B, kênh CH1 là Soure A, kênh CH2 là Source B, chúng ta sẽ 

được dạng sóng của hàm tổng như sau 

 

 

FFT Spectrum Analysis 

Bạn có thể sử dụng chức năng FFT để đo các thành phần sóng hài và sự biện dạng trong hệ 

thống để mô tả nhiễu của nguồn DC và phân tích dao động. 

Nhấn phím MATH để bật MATH menu trang ½, sau đó nhấn phím mềm Operate → FFT 

menu trang ½ sẽ hiển thị trên màn hình. 

Nhấn phím mềm More ½ để chuyển qua trang 2/2 

 

Phím mềm Lựa chọn Mô tả 

Operate 

A+B Cộng 2 tín hiệu A và B 

A-B Lấy tín hiệu A trừ tín hiệu B 

A × B Nhân 2 tín hiệu A và B 

FFT Truy cập cấu hình FFT 

  Điều chỉnh tỷ lệ theo chiều dọc 

  Điều chỉnh vị trí theo chiều dọc 

Display 

Mode 
Split Screen 

Chia màn hình thành 2 phần Main và 

Math 

 Full Screen 
Hiển thị sóng tính toán(Math 

waveform) toàn màn hình 

More 2/2 ---- Chuyển về trang 1/2 
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Phím mềm Lựa chọn Mô tả 

Operate 

A+B Cộng 2 tín hiệu A và B 

A-B Lấy tín hiệu A trừ tín hiệu B 

A × B Nhân 2 tín hiệu A và B 

FFT Truy cập cấu hình FFT 

Source 
CH1 Chọn kênh CH1 cho FFT 

CH2 Chọn kênh CH2 cho FFT 

Window 

Rectangular Sử dụng cửa sổ Rectanguar 

Hanning Sử dụng cửa sổ Hanning 

Hamming Sử dụng cửa sổ Hamming 

Blackman Blackman 

Flattop Sử dụng cửa sổ Flattop 

Scale 
dBV RMS Thang dọc trong dBV RMS 

V RMS Thang dọc trong V RMS 

More 1/2 ---- Chuyển sang trang 2/2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ, chúng ta lựa chọn kênh CH1 là nguồn FFT, lựa chon cửa số Hanning, chọn tỷ lệ thang 

dọc là dBV RMS, chúng ta sẽ có được dạng sóng FFT như hình dưới. Chúng ta cũng có thể đo 

biên độ và tần số của điểm tương ứng vơi nhãn con trỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phím mềm Lựa chọn Mô tả 

Operate 

A+B Cộng 2 tín hiệu A và B 

A-B Lấy tín hiệu A trừ tín hiệu B 

A × B Nhân 2 tín hiệu A và B 

FFT Truy cập cấu hình FFT 

  Điều chỉnh tỷ lệ theo chiều dọc 

  Điều chỉnh vị trí theo chiều dọc 

Display 

Mode 

Split Screen 
Chia màn hình thành 2 phần Main và 

Math 

Full Screen 
Hiển thị sóng tính toán(Math 

waveform) toàn màn hình 

More 2/2 ---- Chuyển về trang 1/2 
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REF Function  

Bạn có thể thực hiện 1 phép đo trên 1 hệ thống tốt, lưu kết quả vào bộ nhớ nội hoặc USB 

ngoài, sau đó thực hiện tương tự với hệ thống bạn muốn kiểm tra và gọi lại các dạng sóng tham 

chiếu để thấy sự khác biệt. Nhấn phím REF để bật trang 1/2 menu REF  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấn phím REF để bật trang ½ của REF menu, nhấn phím mềm More ½ để  chuyển sang trang 

2/2.  Tải file dạng sóng tham chiếu đã được lưu sẵn trang bộ nhớ nội hoặc từ USB. 

Bạn có thể sử dụng núm điều chỉnh theo chiểu ngang(horizontal) để thay đổi thời gian cơ sở 

của sóng tham chiếu trên màn hình hiển thị. 

Nhấn phím mềm                     hoặc                     và quay núm Entry          để thay đổi vị trí và hệ 

số tỷ lệ theo chiều ngang của dạng sóng tham chiếu trên màn hình. 

Nhấn phím REF → Internal Storage→Save để lưu dạng sóng của nguồn được lựa chọn vào 

bộ nhớ nội. 

Phím mềm Lựa chọn Mô tả 

Source 
CH1 Lưu kênh CH1 là kênh tham chiếu 

CH2 Lưu kênh CH2 là kênh tham chiếu 

  Điều chỉnh tỷ lệ REF theo chiều dọc 

  Điều chỉnh vị trí REF theo chiều dọc 

Volts Scale 
Coarse Điều chỉnh tỷ lệ thô  

Fine Điều chỉnh tỷ lệ tinh 

More 1/2 ---- Chuyển sang trang 2/2 

Phím mềm Lựa chọn Mô tả 

Invert 
ON Bật chức năng đảo REF 

OFF Tắt chức năng đảo REF 

Internal 

Storage 

INTERNAL 

 menu 

Lưu dạng sóng tham chiếu vào bộ nhớ 

nội 

External 

Storage 

EXTERNAL 

menu 

Lưu dạng sóng tham chiếu vào USB 

ngoài 

More 2/2 ---- Chuyển về trang 1/2 
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Horizontal Control 

Sử dụng các núm va nút để thay đổi giá trị thời gian cơ sở(time base), thay đổi vị trí kích … 

 

Horizontal MENU key 

Nhấn phím Horizontal MENU để hiển thị HORIZONTAL menu.Bạn có thể lựa chọn cá chế 

độ Main, Delayed, Roll hoặc X-Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm điều chỉnh vị trí 

Nút nhấn MENU 

Núm điều chỉnh tỷ lệ 
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Nhấn phím mềm More ½ để chuyển sang trang 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phím mềm Lựa chọn Mô tả 

Main 
√ Bật chế độ Main 

--- Tắt chế độ Main 

Delayed 
√ Bật chế độ  Delayed 

--- Tắt chế độ  Delayed 

X-Y 
√ Bật chế độ  X-Y 

--- Tắt chế độ  X-Y 

Roll 
√ Bật chế độ  Roll 

--- Tắt chế độ  Roll 

-More- 

1/2 
---- Chuyển sang trang 2/2 
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Main Horizontal Mode 

Là chế độ xem thông thường của máy hiện sóng.   

Nhấn phím MENU→ nhấn phím mềm Main để lựa chọn chế độ Main horizonta 

  

 

 

 

 

 

 

 

Delay Horizontal Mode 

Đây là phiên bản mở rộng của chế độ Main. Khi lựa chọn chế độ Delayed, nửa trên sẽ hiển thị 

dạng sóng bình thường, phía dưới hiển thị dạng sóng đã được trễ. 

Ví dụ, kết nối tín hiệu sóng tam giác vào kênh CH1, nhấn phím horizontal MENU→ nhấn 

phím mềm Delayed để chuyển sang chế độ Delay. Bạn có thể nhấn núm điều chỉnh tỷ lệ theo 

chiều ngang(horizontal scale knob) để lật giữa 2 chế độ Main và Delayed 

 

 

 

Phím mềm Lựa chọn Mô tả 

Trig-Offset 

Reset 
---- 

Thiết lập lại giá trị thời gian trễ(delay 

time) về 0 

-More- 

2/2 
---- Chuyểnvề trang 1/2 
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X-Y Horizontal Mode 

 

Roll Horizontal Mode 
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MEASURE Menu 

 

Nhấn phím MEASURE để hiển thị MEASURE menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết nối tín hiệu vào CH1→nhấn nút AUTO→nhấn nút MEASURE→nhấn phím mềm 

Measure All 

 

Nhấn lại phím Measure All để tắt các thông số đo trên màn hình 

Phím mềm Lựa chọn Mô tả 

Source 
CH1 Đo tín hiệu kênh CH1 

CH2 Đo tín hiệu kênh CH2 

Voltage --- 
Chuyển qua menu đo và hiển thị các 

thống số điện áp 

Time --- 
Chuyển qua menu đo và hiển thị các 

thống số thời gian 

Clear --- 
Tắt tất cả các thông số đo đang hiển 

thị trên màn hình 

Measure All 
ON Hiển thị tất cả các thông số đo 

OFF Tắt tất cả các thông số đo 
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Nhấn MEASURE→Voltage để chuyển tới VOLTAGE menu hoặc nhấn MEASURE→Time 

để hiển thị TIME menu 

Nhấn các phím mềm điện áp và thời gian(voltage softkey and time softkey) mà bạn muốn đo. 

Các giá trị đó sẽ được hiển thị trên màn hình 

Nhấn phím mềm Clear để xóa toàn bộ các thống số đo đang hiển thị trên màn hình. 

 

 

Các chức năng khác như cấu thiết lập máy (UTILITY), ghi dữ liệu sóng (Record)… tham 

khảo chi tiết trong tài liệu tiếng anh đi kèm với máy. 

Ghi chú: 

Soạn dịch dựa theo tài liệu DS-3000(A) Manual của hãng. 


