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Triggeri tutuksi 
Tektronix MSO2000 

 

Tehokkaampi triggeri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helpompaa vianhakua! 
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Edge (Reuna) 
 
Reunaliipaisu voidaan valita joko nousevalle tai laskevalle reunalle. 
Liipaisusignaalia voidaan tarvittaessa suodattaa vakaan liipaisun 
aikaansaamiseksi: DC, LF-Reject, HF Reject ja Noise Reject 
Tämä on yleisin liipaisumuoto sekä analogia että digitaalisignaaleille. 
Liipaisu tapahtuu, kun signaali ylittää asetetun tason haluttuun suuntaan;  
nousevaan- tai laskevaan reunaan. 
 

 

Pulse Width (Pulssin leveys) 
 
Liipaisee jos pulssi on asettua arvoa kapeampi, leveämpi, yhtä suuri tai 
asetusarvojen ulkopuolella.  Lisäksi voidaan valita onko pulssi positiivinen vai 
negatiivinen.  Tätä triggeriä käytetään etupäässä digitaalisignaaleille. 
Esim. liipaisu halutun levyiseen pulssiin pulssijonossa. 

 

Runt (liipaisutasojen väliin jäävä signaali) 
 
Liipaisee pulssiin, joka amplitudisuunnassa ylittää ensimmäisen tason mutta 
ei ylitä toista tasoa, vaan poistuu ylittämällä ensimmäisen tason toisen 
kerran. 
Pulssi voi olla joko positiivinen, negatiivinen tai jompikumpi. 
Lisäksi sille voidaan antaa ajallinen ehto; kapeampi, leveämpi, tai erilevyinen 
kuin asetettu aika. 
Tätä liipaisua käytetään erityisesti digitaalisignaaleilla, kun halutaan liipaista 
väärin päätettyyn väylään, ylikuulumisen aiheuttamiin häiriöihin väylässä, 
logiikkapiirin metastabliitiloihin tai teholähteen aiheuttamiin häiriöihin. 
 

 

Logic (Logiikka) 
 
Liipaisee, kun kaikki kanavat ovat siirtyneet asetettuun tilaan. 
Käytä monitoimipyörää A-kanavan valitsemiseen. 
Valitse haluttu tila High (H) Low (L) tai Don´t Care (x) kuvaruudun 
sivupainikkeilla. Puhekielessä; ykkönen, nolla tai mikä tahansa. 
 
Valitse Clock (kello), jos haluat tehdä tila (state) liipaisun. 
Kellokanavia voi olla enintään yksi.  
Kellon reunan polariteetti vaihdetaan Clock Edge painikkeella. 
 
Tilaliipaisusta poistutaan pattern (kuvio) liipaisuun valitsemalla kellokanava 
ja asettamalla se High (H) Low (L) tai Don´t Care (x) tilaan.  
Kellottomassa liipaisussa liipaisu tapahtuu kun asetetusta ehdosta tulee tosi 
(True), joka on tehdasasetus.  Ehdoksi voidaan myös valita epätosi (False) 
sekä lisättynä vielä ajallisella ehdolla. 
 
Tektronix MSO2000 sarjan skoopissa voidaan käyttää kaikkia 20:tä kanavaa 
logiikka-liipaisuun (4-analogia- ja 16 digitaalikanavaa) 
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Setup and Hold (liipaisu asettumis- ja pitoajan perusteella) 
 
Liipaisee kun logiikkapiirin datalinja muuttaa tilaa asetetun asettumis-  
ja pitoajan sisällä kellon reunaan verrattuna. 
 
Asettumisaika (Setup time) on se aika, jonka datapulssin tulee olla 
asettunut vakaaksi ennen kellon reunaa. 
 
Pitoaika (Hold time) on se aika, jonka datapulssin tulee olla asettunut  
vakaaksi kellon reunan jälkeen. 
 
Tektronix MSO2000 sarjan skoopissa voidaan käyttää kaikkia 20:tä kanavaa 
asettumis-ja pitoajan liipaisuun (4-analogia- ja 16 digitaalikanavaa) 
Tämän erityispiirteen ansiosta voidaan seurata myös leveää väylää ja siinä 
tapahtuvia asettumis ja pitoajan rikkomuksia. 
 
Clock asetuksella valitaan haluttu kanava kelloksi. 
Käytä Select (valitse) valintaa valitsemaan mitattava(t) kanava(t) Data (yksi 
tai useampia) sekä Not used (ei mitattavat kanava(t)) 
 

 

Rise/Fall time (liipaisu nousu- /laskuajan perusteella) 
 
Liipaisee pulssin reunaan, kun signaalin nousuaika on suurempi tai 
pienempi kuin asetettu aika. Nousuaika mittaus tehdään asetetuilta 
tasoilta (alataso ja ylätaso).  Toiminta voidaan valita positiivisille tai 
negatiivisille pulsseille sekä yhtä aikaa molemmille. 

 BUS (Väylä) 
 
Väylä liipaisutrigger mahdollistaa liipaisun käytetyn väylän eri tiloihin. 
 
Tuetut väylät: 

- I2C väylää varten on DO2EMBD mittausmoduuli 

- SPI väylää varten on DPO2EMBD mittausmoduuli 

- CAN ja LIN väylää varten on DPO2AUTO mittausmoduuli 

- RS-232, RS-422, RS-485, ja UART väylää varten on DPO2COMP 

mittausmoduuli 
 

Mittausmoduulit mahdollistavat: 
- väylänäytön 

- väyläpaketin purkamisen 

- väylätapahtumien etsintätyökalut 

-  tapahtumataulukko näytön aikaleimalla 

 

Video 
Videoliipaisu, jolla voidaan liipaista parillisiin,partittomiin tai kaikkiin 
kenttiin, juova juovalta. Tukee NTSC, PAL, and SECAM video signaaleita. 
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Lisätietoja: 
Aarne Vikström, 0400 285 390, aarne.vikstrom@tekfinland.fi 
Mittauslaitteita vuodesta 1978 alkaen. 


