
 APPA-700 / 701/ 703ال سي آر متر  دستگاه  راهنماي دفترچه

 

 دستگاه كليد صفحه نمايش

 

L/C/R/DCR    :توالي به دستگاه كليد اين دادن فشار با L – C – R – DCR - …    بصورت اندازه

 را SER / PAL كليد در صورت نياز به اندازه گيري بصورت سري . شد فعال خواهد (PAL) گيري موازي

  فشار دهيد.

 
 

 

 : CAL كاليبراسيونكليد 

  

را مجددا فشار   CALكليد  ، شد خواهد ظاهر بر روي نمايشگر OPEN واژه  CALبا فشار به روي كليد 

سيم هاي اندازه گيري را به هم وصل  سپس شود مي ظاهر  OPEN  PASSواژه انيه ثپس از سي دهيد 

فشار  دو بار ر CALل مربوطه قرار دهيد و مجددا كليد را در مح  SHORTHING CUBEنموده و دستگاه 

را مجددا  فشار دهيد تا فرايند    CALكليد  ظاهر گردد.  PASS Srtتا عبارت  انيه صبر كنيد ثو سي   دهيد

 كاليبراسيون كامل گردد.

 

 

 

SER/PAR   :موازي / سري اندازه گيري به روش : 

 

 اين بودن فعال عدم . كنيد دستي انتخاب صورت به را نظر مد ريگي اندازه روش  كليد اين از استفاده با

 .مي باشد )موازي(  PALخودكار اندازه گيري به روش  انتخاب معني به كليد 

  

با ظرفيت باال  خازن)موازي( و جهت اندازه گيري  PALوضعيت پايين  با ظرفيت  خازن جهت اندازه گيري

  .)سري( را انتخاب نماييد SERوضعيت 

  

)سري( و جهت اندازه گيري خازن با ظرفيت باال  SERجهت اندازه گيري سلف با ظرفيت پايين  وضعيت 

  )موازي(را انتخاب نماييد  PALوضعيت 



 

SORTING  :  

را فشار دهيد  SORTINGرا به قطعه مورد آزمايش وصل نموده سپس كليد   LCRابتدا سيم هاي  

دهيد در  را يك بار فشار  INTERانتخاب نماييد و كليد  جهت ورود به تنظيمات را SETUPمجددا كليد 

دقت و يا خطاي قطعات را تنظيم   INTERاين حالت ظرفيت را انتخاب نماييد و با فشار مجدد كليد 

 نماييد.

 

FERQ :   

 100/120/1K/10K ,100KHz   اندازه گيريدر انتخاب فركانسهاي مختلف جهت

(APPA-700 series)   كليدFREQ  را فشار دهيد 

جهت و را انتخاب نماييد  پايين  فركانسمقاديرظرفيت باال  خازنهاي جهت اندازه گيري

 .انتخاب نماييدرا  ترفركانس باالمقادير با با ظرفيت كم  خازنهاي اندازه گيري

 

 

      

 بيشتربا اعشار كمتر يا  LCDارقام  كليد مربوطه جهت انتخاب نمايش:  2000/20000

   انتخاب مي گردد.

 

 

ZERO: حالت به ورود برايدو قطعه از يكديگر مي باشد سريع  كليد فوق جهت مقايسه 

ZERO را اندازه گيري نماييد بر روي  ابتدا قطعه مرجعLCD  قطعه مرجع نمايشمقدار 

در اين حالت با اندازه گيري  را مجددا فشار دهيد ZEROداده مي شود سپس كليد 

  قطعات 

 

را  ZEROكليد باشد  100 نمايش صفحه روي بر شده خوانده مقدارچنانچه   : مثال براي

قطعه  اكنون . گردد صفر صفحه و شده شناخته مرجع مقدار عنوان به 100فشار دهيد تا 

مورد نظر  اختالف بين قطعه مرجع با قطعه جديد را اندازه گيري نماييد در اين حالت 

 نمايش داده مي شود.


