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Lehetőség szerint aki teheti kétoldalasan nyomtassa ki! 
Kérem NE változtassák meg az oldalszámozást! 
 
A méréseken mindenképpen kétoldalasan használja ezt az útmutatót. 
Megpróbáltuk a rajzokat és az információkat két oldalanként tagolni. 
 
Mielőtt elkezdene egy mérést az egyes mérési pontokat kérem olvassák végig! 
Bizonyos instrukciókat csak a mérési pont végén kapnak meg! Bár 
megjegyzem a mérésre való felkészülés része a teljes útmutató elolvasása is. 
A dőlt betűs rész minden esetben kiegészítő információkat tartalmaz a munkájuk 
segítése érdekében. 
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Digitális Tároló Oszcilloszkóp HM 205-3 (HAMEG) 
 
Analóg: 2 csatorna DC-20MHz, max. 1mV/osztás, Alkatrász viszgáló üzemmód 
Időalap: 1s/osztás – 20ns/osztáy, Trigger DC-40 MHz. 
Digitális: Max mintavételezési sűrűség 2*20 MHz, Memórai 2*2048*8 bit, 
Időalap 5s-1μs/osztás., Pont-összekötés 

 
Kezelőszervek: 
1. POWER on/off (nyomógomb + LED): Hálózati bekapcsoló gomb. LED jelzi az állapotot. 
2. X-POS.: Horizontális pozícióállító. 
3. TR: Sugárforgató. 
4. X-Y (nyomógomb kapcsoló): X-Y és időeltérítéses üzemód közti váltó kapcsoló. A 

vízszintes csatorna jelét a CH. II-re kell csatlakoztatni. 
5. HOLD OFF: A fűrészjel lefutása és a következő felfutása közötti szünetidőt állítja. 
6. TV: TV szinkronjel kiválasztó: 

OFF = Normál működés 
TV: H = sorszinkron frekvenciára triggerelés 
TV:V = képszinkron frekvenciára triggerelés 

7. TRIG (LED).: Ha van indítójel (trigger jel), világít. 
8. TRIG: Trigger-forrás választó. A trigger jelet különböző szűrőkön keresztül csatolhatja.  

AC: 10 Hz…10 MHz, DC: DC…10MHz 
HF: 1.5 kHz…40MHz, LF: DC…50kHz,  
~:50 Hz-es hálózatra triggerel. 

9. ALT.: Alternáló (felváltva működő) trigger képzés a CH. I és a CH. II közt. (csak a 
DUAL módban működik) 

+/-: Indítás a felfutó vagy a lefutó élre 
10. TIME/DIV.: Az időalap állítható vele 0.2 μs/cm és 5 s/cm között. 
11. Variable: Az időalap fokozatmentes állítása végezhető el vele 1:2.5 arányban. A kalibrált 

állásban igaz csak a TIME/DIV –vel beállított időalap. 
12. EXT.:A belső és a külső trigger közti váltó gomb. 
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13. AT/NORM.: Automatikus (a sugár bemenő jel nélkül is látszik) és Normál (a sugár csak 
triggerelt esetben látszik) mód közti váltó gomb. 

14. LEVEL: A trigger szint állítására szolgál. Csak Normál módban van hatása. 
15. TRIG. INP.: A külső trigger forrás csatlakozó pontja. 
16. INTENS.: Sugár intenzitás állító. 
17. FOCUS: Sugár fókusz állító. 
18. X-MAG.x10: 10-szeres vízszintes nyújtást érhet el vele. Maximális eltérítési sebesség: 20 

ns/cm. 
19. CALIBRATOR: Kalibráló jel kimenet. 0.2 Vpp és 2 Vpp négyszögjel. 
20. COMPONENT TESTER: alkatrészek karakterisztikája rajzolható ki tesztelés céljából. 
21. Y-POS.I: A CH. I csatorna függőleges helyzete állítható vele. 
22. DC-AC-GD: A CH. I bemeneti csatolása állítható vele. 

DC: direkt csatolt (AC+DC) 
AC: a DC összetevő nem jut be a készülékbe 
GD: a bemenetre adott jel nincsen csatlakoztatva, a készülék bemenete földre van 
kapcsolva 

23. INPUT (CH. I): A CH. I csatorna bemeneti pontja 1 MΩ || 25pF. 
24. VOLTS/DIV: A CH. I csatorna érzékenység állító kapcsolója 1-2-5 lépésekben. 
25. VAR. GAIN: A CH. I csatorna fokozatmentes érzékenység állítója 1:2,5 arányban. Csak a 

kalibrált állásban igaz a VOLTS/DIV-vel beállított érzékenység. 
26. Y MAG. x5: A CH. I ábrájának 5x függőleges nyújtását érheti el vele. Maximális 

felbontás 1 mV/DIV. 
27. CH I/II – TRIG. I/II: Kiengedve csak a CH. I rajzolódik ki és a belső trigger jel is a CH. I-

ről képződik. Benyomva csak a CH. II lesz kirajzolva és a belső trigger jel is a CH. II-ről 
jön létre. Kétsugarasított üzemmódokban a belső trigger jel forrását határozza meg. 

28. DUAL: A CH. I és CH. II csatornák ALT üzemmódban történő megjelenítése. Az Add 
gombbal együtt a CH. I és a CH. II  CHOP üzemmódban történő megjelenítése. 

29. ADD: A CH. I és a CH. II algebrai összegzése. (Az INV. CH. II hatását figyelembe 
veszi.) 

30. VOLTS/DIV: A CH. II csatorna érzékenység állító kapcsolja 1-2-5 lépésekben. 
31. VAR. GAIN: A CH. II csatorna fokozatmentes érzékenység állítója 1:2.5 arányban. Csak 

a kalibrált állásában igaz a VOLTS/DIV-vel beállított érzékenység. 
32. Y MAG. x5: A CH. II ábrájának 5x függőleges nyújtását érheti el vele. Maximális 

felbontás 1 mV/DIV. 
33. INV. CH. II: A CH. II csatorna jelének invertálását végzi. (X-Y üzemmódban nincsen 

hatása.) 
34. DC-AC-GD: A CH. II bemeneti csatolása állítható vele 

DC: direkt csatolt (AC+DC) 
AC: a DC összetevő nem jut be a készülékbe 
GD: a bemenetre adott jel nincsen csatlakoztatva, a készülék bemenete földre van 
kapcsolva 

35. INPUT CH. II: A CH. II csatorna bemeneti pontja 1MΩ || 25 pF 
36. Y-POS II: A CH. II csatorna függőleges helyzete állítható vele. 
 

● STOR.: A valós idejű kijelzés és a tároló üzemmód között lehet váltani. A LED világít 
ha a tároló üzemmód aktív. A LED villog, ha az időalap nem megfelelő. 

● HOLD I/II: HOLD I állásban a CH. I tárolása, HOLD II-ben a CH. II tárolása zajlik. 
● SINGLE: Egy jel fut le a kijelzőn, a periódikus kijelzés leáll. 
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● RESET: Az egyszeri kijelzés készen áll a triggerjelre, ezt LED jelzi. A LED kialszik, 
ha a tárolás megtörtént. 

● DOT J.: A mintavételezés pontjainak összekötése történik a gomb megnyomása után. 
Műszaki adatok: 

 
Függőleges eltérítés 

Üzemmódok: 
Külön CH. I és CH. II kijelzése, CH. I és II CHOP vagy ALT üzemmódban. 

CHOP-frekvencia megközelítőleg 0.5 MHz. 
Szummázás és Különbségképzés a CH. I és II-ből. (CH. II invertálható) 
XY mód CH. I-en és CH. II-őn keresztül (analóg) 

Frekvenciatartomány 2*DC-től 20 MHz-ig (3 dB). Reset-idő kb. 12.5 ns. 
Eltérítési tényező: 10 kalibrált lépés 5 mV/div-től 5 V/div-ig 1-2-5 lépésekben. A 

pontosság kalibrált állapotban +/-3% 
Y - nagyítás 5-szörös (kalibrált állapotban) 1 mV/osztás-ig (frekvenciatartomány DC-

től 3.5 MHz-ig) 
Bemeneti impedancia 1 MΩ || 25 pF 
Bemeneti csatolás: DC – AC – GD (Ground) 
Bemeneti feszültség max. 400 V (DC + AC csúcs) 
Y kimenet CH. I-ről vagy CH. II-ről ~ 40 mV/osztás 50 Ω-on. 

 
Triggerelés 

Automatikus üzemmódban 10 Hz-től 40 MHz-ig (0.5 osztás magassággal) 
Normál üzemmódban trigger jelszint állítással DC-től 40 MHz-ig, felfutó vagy lefutó 

ágon. 
Váltakozó triggerelés, LED jelzi a triggerelést. Forrás: CH. I, CH. II, hálózati, külső. 
Csatolás: AC (10 Hz – 10 MHz), DC (0-10 MHz), LF (0- < 1kHz), HF (1.5 kHz – 40 

MHz) 
Külső trigger szint >0,3 V / 1 MΩ || 25 pF 
TV szinkronjel választó sorszinkron frekvenciára, és képszinkron frekvenciára. 

 
Vízszintes eltérítés: 

Időalap: 21 kalibrált fokozat 0.2μs/div-től 1s/div-ig 1-2-5 léptékkel 
Pontosság kalibrált állapotban +/- 3% 
X irányú nagyítás 10*-es (+/- 5%) 20 nS/div-ig (+/- 5%) 
Szünetidő változtatható megközelítőleg 10:1 arányig. 
Időalap (tárolás): 18 kalibrált állás 10μs/div-től 5s/div-ig 1-2-5 léptékkel. 
10*-es nagyítással (+/- 5%  1 μs/div-ig (+/- 5%) 
X erősítő sávszéleseége: DC – 2.5 MHz (3dB) 
X Y fázistolás 120 kHz-en 3˚˙alatt. 
 

Digitális tárolás 
Üzemmódok: Frissitéses (Refresh), és egyszeri (single) (a reset gombbal és a ready 

LED-del). CH. I és CH. II tartása, pont összekötés (Dot Joiner) 
Mintavételezés max. 20 MHz-vel csatornánként. 
Memória mérete 2048*8 bit csatornánként. 
Felbontás: függőlegesen 28, vízszintesen 200 érték/osztás 
X kiterjedés *10 
Analóg és digitális kimenet a HAMEG G Graphic Printer-nek és választható 

kezelőfelület az XY recorderhez 
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Komponens tesztelés 

Tesztelő feszültség: max 8.5 V (szakadás) 
Tesztelő áram: max 24 mA (rövidzár) 
Tesztelési frekvencia: 50 vagy 60 Hz (hálózati frekvencia) 
Az egyik mérővezeték földelve van (Biztonságos föld) 
 

Az oszcilloszkóp tároló üzemmódjai 
 

Folyamatos felvétel készítése az I. csatornán (REFRESH üzemmód) 

● Kapcsolja a CH I/II, DUAL, és ADD nyomógombokat KI állásba! 
● A STOR nyomógombot BE állásba, a SINGLE, HOLD I és HOLD II 

nyomógombokat KI állásba kapcsolja! 
● Az AT/NORM nyomógomb BE állásba kapcsolása után állítsa a LEVEL 

kezelőszervet addig, amíg a TRIG feliratú LED ki nem világosodik. Ekkor a 
mintavételezés folyamatos, a vízszintes és a függőleges eltérítés kezelőszervei 
hatásosak. A felvétel felrajzolásának minőségét javítani lehet a DOT J. (dot junction / 
pont összekötés) nyomógomb BE állásában. 

● A HOLD I nyomógomb benyomásakor a mintavételezés leáll, a legutóbbi felvétel 
felrajzolása ismétlődik. A vízszintes és a függőleges eltérítés kezelőszervei ekkor nem 
hatásosak. 

● A HOLD I nyomógomb felengedésekor a folyamatos felvételkészítés folytatódik. 

Folyamatos felvétel készítése a II. csatornán (REFRESH üzemmód) 

A tevékenységek megegyeznek az I-es csatorna használatánál leírtakkal, azzal a 
különbséggel, hogy a CH I/II nyomógomb BE állásban legyen és a HOLD II kezelőszervet 
kell használni. 

Folyamatos felvétel készítése két csatornán (REFRESH üzemmód) 

A tevékenységek megegyeznek az I-es csatorna használatánál leírtakkal, azzal a 
különbséggel, hogy a DUAL nyomógomb BE állapotban legyen a CH I/II nyomógomb KI 
állásában az I. csatornáról, BE állásban a II. csatornáról ered a triggerjel a HOLD I és II 
kezelőszerv egyaránt használható. 

Egyszeri felvétel készítése az I. csatornán (SINGLE üzemmód) 

● A CH I/II, DUAL és ADD nyomógombokat kapcsolja KI állásba! 
● Kapcsolja a STOR és SINGLE nyomógombokat BE állásba, a HOLD I és HOLD II 

nyomógombokat KI állásba! 
● Az AT/NORM nyomógomb BE állásba kapcsolása után a LEVEL kezelőszervet 

állítsa addig, amíg a TRIG feliratú LED el nem sötétedik. Ekkor nincs mintavételezés, 
mert nincs triggerelés. 

● A RESET nyomógomb megnyomására a RESET LED világít, nincs ábra a képernyőn, 
a készülék felvételre várakozás állapotban van. 

● A LEVEL kezelőszerv állításával bekövetkezik a triggerelés, egyszeres felvétel 
készül. 
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● A HOLD I nyomógomb BE állásában a triggerelés változatlanul lezajlik, de nem 
tárolódik az új felvétel, mindig a HOLD I működtetése előtti utolsó felvétel rajzolódik 
fel a képernyőre. 

Egyszeri felvétel készítése két csatornán (SINGLE üzemmód) 

A tevékenységek megegyeznek az I-es csatorna használatánál leírtakkal, azzal a 
különbséggel, hogy a DUAL nyomógomb BE állásban legyen, a CH I/II nyomógomb KI 
állásban az I. csatornáról, BE állásban a II. csatornáról ered a triggerjel. 
A HOLD I és II kezelőszerv egyaránt használható. 

Az oszcilloszkóp alkatrészvizsgáló (Component Tester) üzemmódja 

A COMPONENT TESTER kezelőszerv benyomott állapotában a műszer funkciói alapvetően 
megváltoznak. Egy belső hálózati transzformátor feszültsége soros mérőellenálláson keresztül 
az előlapi csatlakozópontra jut. Ezen pont és a műszer GND pontja közé kapcsolt vizsgálandó 
alkatrészen eső feszültség alkotja a vízszintes eltérítő jelet, a mérőellenálláson eső feszültség 
(amely tehát a mérőárammal arányos) alkotja a függőleges irányú eltérítő jelet. Az ily módon 
felrajzolódó (Lissajoux-ábra jellegő) görbe az alkatrész jósága vagy hibája gyors rátekintéssel 
eldönthető. 

 
 

 
Mérési feladatok: 
 
Vegye fel a következő tranziens jellegű folyamatokat. Rögzítse a készülék beállításait és a 
képernyőn megjelenő ábrákat. 
 
Hanggenerátor be- és kikapcsolásának vizsgálata. 
 
 
Függvénygenerátor be –és kikapcsolásának vizsgálata. 
 
 
Frekvenciaváltás tranziense. 


