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  دستورالعمل زمان شمار
  

   Power : كليد  تعبيه شده در پشت دستگاه  
  

     Menu     كليد                  
      Run     كليد                  
      Stop     كليد                  
                                           Down    كليد                  
           Up   كليد                  

  
ين مرحله درا. دستگاه را روشن مي كنيم Powerابتدا با استفاده ازكليد 

  . روي صفحه نمايش نام شركت و ورژن دستگاه نمايش داده مي شود
با اين , رافشاردهيد  براي خارج شدن ازاين صفحه بايد كليد 

 Aوضعيت كانال . مي شويد Baseكارواردصفحه وضعيت كانال وانتخاب 
نمايشگراتصال به يك محرك  0نمايش داده مي شود كه عدد  1و 0باعدد

براي راه . نمايشگرعدم اتصال آن مي باشد 1يا سوئيچ وعددمانند سنسور
  .رانشان دهد 0وضعيت كانال عدد اندازي دستگاه بايد

دقت اندازه گيري زمان قابل  ودراين مرحله با فشردن دكمه هاي
مي توان حالتهاي  ثانيه مي باشد و با فشردن دكمه  0.001تنظيم تا
Base راانتخاب نمود .  

1- time Base : منظوراز time Base حالتي است كه درآن زمان مبنا بوده وتعداد شمارش درزمان انتخاب شده ثبت مي
  .شود

دراين حالت شما مي توانيد بااستفاده ازدكمه .واردصفحه عملياتي مي شويد وبا فشردن دكمه  time Baseباانتخاب حالت 
دستگاه آماده پذيرش پيام  نظيم كنيد وحاالبا فشردن زمان موردنظرخودرا كه درگوشه چپ باال قراردارد ت وهاي

با دريافت اولين پيام تايمرموجود درگوشه . درگوشه سمت راست پايين نمايش داده مي شود <<ازمحرك مي باشد كه باعالمت 
  .سمت راست باالشروع به كارمي كند وتعداد شمارش توسط كانترگوشه چپ پايين ثبت مي شود

  
  
  



    
  

        
                                                                                            فيزيکتحقيقاتی  و توليد کننده تجهيزات آزمايشگاهی  شرق آزما

 154

  
كوچكترباشد وتعداد نوسان به ازاء آن عدد صحيحي باشد , لت بزرگترين زماني راكه اززمان انتخاب شده توسط شما تايمردراين حا
ثانيه راانتخاب كنيد و نوسانگرشما درهرسه ثانيه يك نوسان كامل انجام دهد  10به عنوان مثال اگرشما زمان . را ثبت مي كند

  .زيرا نوسانگردرهرنيم پريديك بارشمرده مي شود, را 6تر عددراثبت خواهد كرد و كان 9نوسانگردرتايمرعدد
  
2- count Base : منظوراز count Base حالتي است كه درآن تعداد شمارش مبنا بوده وزمان تعداد شمارش موردنظرشما

مي توانيد دراين حالت شما . واردصفحه عملياتي مي شويد وبافشردن دكمه  count Baseبا انتخاب حالت . ثبت مي گردد
حاالبا  .تعداد شمارش مورد نظر خودراكه در گوشه چپ باال نمايش داده مي شود تنظيم كنيد وبااستفاده ازدكمه هاي

درگوشه سمت راست پايين نمايش داده مي  <<دستگاه آماده پذيرش پيام ازمحرك مي باشد كه باعالمت دكمه  فشردن 
گوشه سمت چپ پايين شروع به ثبت زمان مي كند وتعداد شمارش توسط كانترموجود شود با دريافت اولين پيام تايمرموجود در

  .زمان با دقت انتخاب شده توسط شما ثبت خواهد شد, درگوشه راست باال ثبت مي شود دراين حالت با پايان آخرين شمارش
  

    


