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Kap. I - Základní manuál Multi-Diag Scope

1. ÚVOD 

Měřící systém Multi-Diag Scope je určen pro diagnostiku a opravy motorových vozidel. Umožňuje měřit a 
sledovat průběhy elektrických napěťových signálů nebo signálů (např. proud, tlak, ...), které lze vhodnými snímači 
převést na napěťový signál. Multi-Diag Scope je řešen jako otevřený systém a lze jej dále rozšiřovat o další 
speciální měřící a testovací moduly. 
 
Multi-Diag Scope je součástí modulárního systému pro Multi-Diag Access. 
 

POZOR ! Měřící systém Multi-Diag Scope včetně veškerého příslušenství lze používat a 
připojovat pouze na elektroinstalaci diagnostikovaného motorového vozidla.  

  ! Nepoužívat na síti 230V !  

 
 

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

a) Přístroj splňuje požadavky na bezpečnost obsluhy dle ČSN EN 61010-1. 
b) Přístroj může být připojen na stejnosměrné napětí v rozsahu 8 ÷ 32 Vss jen s dodávaným napájecím 

kabelem. 
c) Přístroj je určen pro měření na automobilech a jeho příslušenství. 
d) Odnímání krytů z přístroje je zakázáno. 
e) Provozovatel přístroje musí zajistit proškolení obsluhy z hlediska bezpečnostních předpisů pro servisní 

pracoviště a předpisů výrobců vozidel platných pro zkoušky za chodu motoru. 
f) Servisní pracoviště musí být vybaveno předepsaným odsavačem výfukových plynů z měřeného 

vozidla. 
 
 

3. PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Provozní teplota: 0 až +45 °C 

 Provozní vlhkost relativní: 10 až 95 % nesrážlivá 

 Elektromagnetická slučitelnost:  
o EN50081-1 : EN55022 1998 
o EN50082-1 : EN61000-4-2: 1995 - 4KVCD, 8kV AD 
o EN61000-4-3: 1997 - 3V/m 
o EN61000-4-4: 1995 - 0,5kV signál 5kHz 

 Přístroj vyhovuje direktivě EMC 73/23 pro nízká napětí a direktivě CEM 89/336/EEC pro 
elektromagnetickou slučitelnost a má přidělenou „CE“ značku. 

 
 

4. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Multi-Diag Scope musí být provozován v souladu s návodem na obsluhu. 

 Nepoužívat přístroj na dešti a nepokládat ho na mokré podložky. 

 Nepokládat přístroj na horké podložky. 

 Přístroj se nesmí dopravovat ani přechodně skladovat na otevřené plošině nechráněné před deštěm a 
ve vozech nebo prostorách, v nichž se nacházejí kyseliny, chlór, rtuťové páry apod. 

 Pro čištění použijte vhodné čisticí prostředky. Nepoužívat rozpouštědla. 
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5. LIKVIDACE ELEKTROODPADU 

Prohlášení o zapojení do kolektivního systému likvidace elektroodpadu: 
Společnost ATAL spol. s r.o. plní svou povinnost vyplývajících ze zákona č. 7/2005 Sb. 
a je zapojena do kolektivního systému sběru a likvidace elektroodpadu RETELA. 
Více na www.retela.cz.  

 
 

6. POŽADAVKY NA PC 

 Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 

 Procesor: kompatibilní s Intel Pentium 400MHz a rychlejší 

 VGA 800x640/16bitů 

 RAM 512 MB 

 CD ROM mechanika 

 Volný RS 232 nebo USB port 
 
 

7. PROPOJENÍ MULTI-DIAG SCOPE S PC 

  
Obr. 1 – Zapojení Multi-Diag Scope k Notebooku přes RS 232. 
Varianta 1 (nejstarší verze) 

Obr. 2 – Zapojení Multi-Diag Scope k Notebooku přes USB 
pomocí převodníku USB-RS 232. Varianta 1 (nejstarší verze). 

 

  
Obr. 3 – Zapojení Multi-Diag Scope k Notebooku přes RS 232. 
Varianta 2 

Obr. 4 – Zapojení Multi-Diag Scope k Notebooku přes USB 
pomocí převodníku USB-RS 232. Varianta 2.. 
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Obr. 5 – Zapojení Multi-Diag Scope k Notebooku přes RS 232. 
Varianta 3 

Obr. 6 – Zapojení Multi-Diag Scope přes USB pomocí 
převodníku USB-RS 232. Varianta 3 

 
Upozornění: Všechny konektory přístroje je nutné spojovat a rozpojovat opatrně bez násilí ! 
 
 

8. VARIANTY NAPÁJENÍ MULTI-DIAG SCOPE 

  
Obr. 7 – Napájení Multi-Diag Scope - varianta 1 (nejstarší verze), 
modul VCI je napájen přes OBD konektor) 

Obr. 8 – Napájení Multi-Diag Scope - Varianta 2, modul VCI je 
napájen přes OBD konektor) 

 

 

1 Multi-Diag Scope Interface (komunikační 
rozhraní) 

8 Adaptér napájení – VCI 
 (Vehicle Communication Interface) 
9 Adaptér napájení – baterie / A 
 Adaptér napájení – zapalovač 
10 Síťový napájecí adaptér 

Obr. 9 – Napájení Multi-Diag Scope - Varianta 3, modul VCI je 
napájen přes OBD konektor) 
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9. INSTALACE SW 

9.1 POPIS INSTALAČNÍHO CD A JEHO SPUŠTĚNÍ 

Přiložené CD obsahuje veškerý potřebný software pro používání systému Multi-Diag Scope. 
Vložte CD do mechaniky počítače. 
Pokud se CD automaticky nespustí, spusťte program MultiScopeInstall, který najdete na CD. 
 
 
9.2 INSTALACE MULTI-DIAG SCOPE 

Pokud instalujete nebo konfigurujete program do počítače s operačním systémem Windows 2000 / XP / 
Vista / 7 / 8.1 / 10, musíte mít administrátorská práva. 

 
Instalace je intuitivní a postupuje se podle průvodce, který je zobrazován na displeji PC. 
Instalace může trvat několik sekund a je ukončena až po kliknutí na tlačítko „Finish“. 
 
Po jejím dokončení se spustí předinstalace ovladačů pro převodník RS232-USB (viz Kap. I - 10.2.1) 
 
Poznámka: 
Jazyk průvodce je v angličtině, případně se odvíjí od jazykové varianty operačního systému Windows. 
 
 
9.3 KONFIGURACE PROGRAMU 

Před spuštěním konfiguračního programu musí být: 
a) ukončen program Multi-Diag Scope 
b) nainstalován převodník USB-RS 232 
c) správně připojen komunikační kabel 
 
Vlastní konfigurační utilita se spustí kliknutím na Multi-Diag Scope configuration z nabídky Start – Programy 
– Multi-Diag (viz Obr. 10). 
 

 

Po patřičné aktivaci se spustí dialogové okno pro 
konfiguraci Multi-Diag Scope (viz Obr. 11). 

Obr. 10 – Spuštění konfigurační utility pro nastavení komunikace převodníků z nabídky Start – Programy – Multi-Diag (Windows Vista) 

 

 
Obr. 11 – Dialogové okno pro konfiguraci Multi-Diag Scope 

 
 
9.4 AUTO UPDATE PROGRAMU 

Po spuštění programu se v době, kdy je zobrazeno inicializační okno (viz Obr. 25), automaticky ověřuje jaké jsou 
verze programů v počítači, v modulech Multi-Diag Scope a Motortester. 
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Pokud bude v počítači novější verze (po instalaci UpDate z CD), dojde k „přehrávání“ interního software (tzv. 
firmware) buď přímo v Multi-Diag Scope nebo v modulu Motortester. Způsoby indikace jsou popsány v 
následujících kapitolách Kap. I - 9.4.1 a Kap. I - 9.4.2. Po ukončení přehrávání je automaticky spuštěn program 
Multi-Diag Scope. 
 
Poznámka: 

 Doba přehrávání trvá desítky sekund až jednotky minut.  

 V případě nějakých problému při přehrávání (tzv. „zamrznutí“), doporučujeme vypnout napájení. Po 
opětovném připojení a spuštění programu se vše provede znovu. 

 V případě „zamrznutí“ počítače, doporučujeme počítač restartovat. 
 
 
9.4.1 INDIKACE AUTO UPDATE NA MONITORU 

V době, kdy se provádí auto update v Multi-Diag Scope nebo v modulu Motortester je tento stav indikován na 
monitoru pomocí blikajícího hlášení „Loading firmware“, viz kurzor na Obr. 12. 
 
 
9.4.2 INDIKACE AUTO UPDATE NA MULTI-DIAG SCOPE 

V době, kdy se provádí auto update v Multi-Diag Scope nebo v modulu Motortester je tento stav indikován na 
blikající LED diodou na Multi-Diag Scope (viz šipka na Obr. 13). 

 Rychlé blikání = přehrávání v modulu Motortester 

 Pomalé blikání = přehrávání v Multi-Diag Scope  
 

   
Obr. 12 – Inicializační okno s hlášením o provádění aktualizace 
firmware v Multi-Diag Scope nebo v modulu Motortester 

Obr. 13 – Blikající LED dioda signalizuje přehrávání SW v Multi-Diag 
Scope nebo v modulu Motortester 

 

10. INSTALACE NOVĚ ROZPOZNANÉHO ZAŘÍZENÍ (HARDWARE – HW) 

10.1 INSTALACE ZAŘÍZENÍ ATAL – OBECNĚ 

Po úspěšně provedené jakékoli instalace programu z rodiny Multi-Diag a po připojení jakéhokoli USB 
zařízení firmy ATAL k USB portům PC, bude záhy zobrazena informace o nově nalezeném hardware (HW) 
formou tzv. „Info bublin“ (viz Obr. 14). 
 

   
Obr. 14 – Informační bubliny o nalezení nového zařízení (Windows XP) 

 
 
10.2 INSTALACE PŘEVODNÍKU USB-RS 232 

Převodník USB-RS 232 (viz Obr. 15) zajišťuje komunikaci mezi přístrojem Multi-Diag Scope a personálním 
počítačem (PC nebo Laptop). 
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Obr. 15 – Převodník RS232-USB 

 
 
10.2.1 INSTALACE OVLADAČŮ PRO PŘEVODNÍK USB-RS 232 

Po ukončení instalace Multi-Diag Scope kliknutím na tlačítko „Finish“ je nutné ještě předinstalovat ovladače pro 
převodníky RS232-USB. 
 
Po spuštění instalátoru (viz Obr. 16) se však nejprve spustí vyhledávání starších (neplatných) ovladačů (viz Obr. 
17). 
 
Následující série obrázků pochází z instalačního průvodce pro operační systém Windows XP. Pro Windows Vista 
je průvodce obdobný, avšak s trochu pozměněným vyobrazením: 
 
 

 
 

 

 
 

Obr. 16 – Spuštění předinstalace ovladačů pro převodníky 
RS 232-USB 

Obr. 17 – Vyhledávání starších (neplatných) ovladačů 

 
a) Pokud budou nalezeny starší ovladače, zobrazí se informace o tomto stavu (viz Obr. 18) s návrhem 

na jejich odstranění. Doporučeno je tyto staré ovladače odstranit. 
 

 

 
 

  
Obr. 18 – Výsledek z vyhledávání starších ovladačů - doporučeno je 
odinstalovat (Ano / Yes) 

Obr. 19 – Varovné hlášení systému Windows XP (více viz poznámka 
níže) 
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Po té se provede vlastní předinstalace, která se později použije při rozpoznání nově použité hardware po zasunutí 
převodníku RS232-USB do USB portu. Tímto procesem se zajistí, že již nebude zapotřebí instalační CD. 
 
Upozornění: 
Pokud se neprovede odinstalování starších ovladačů, nebudou nové ovladače nainstalovány a tím nebude 
zaručena správná funkce převodníků RS232-USB. 
Poznámka k Obr. 19: 
Varovné hlášení u systému Windows XP informuje, že instalovaný ovladač nebyl certifikován společností 
Microsoft. Toto hlášení se může objevovat během instalace několikrát a je možno jej bez obav ignorovat! 
 
Po nainstalování nových ovladačů se objeví hlášení systému o nutnosti restartování systému (Obr. 21). 
Doporučeno je tento restart provést. 
 
b) Pokud budou nalezeny aktuální ovladače, zobrazí se informace o tomto stavu (viz Obr. 21) a 

instalace Multi-Diag Scope bude tímto dokončena. 

 
 

  

 

 
 

Obr. 20 – Výsledek z vyhledávání starších ovladačů (v tomto 
případě jsou ovladače aktuální) 

Obr. 21 – Požadavek systému na restart počítače - 
doporučeno restartovat (Ano / Yes) 

 
 
10.2.2 VLASTNÍ INSTALACE PŘEVODNÍKU USB-RS 232 

1. Podmínkou pro zahájení instalace převodníku je předchozí úspěšné provedení instalace Multi-Diag 
Scope. 

2. Připojte převodník do PC (vsuňte do libovolného volného USB konektoru) 
3. Zařízení je detekováno dle Obr. 14. 
4. Vlastní instalace HW je intuitivní a postupuje se podle průvodce rozpoznaným hardwarem, který je 

zobrazován na displeji PC. 
 
Poznámka: 
Jazyk průvodce se odvíjí od jazykové varianty operačního systému Windows. 
 

 

Varovné hlášení u systému Windows XP 
informuje, že instalovaný ovladač nebyl 
certifikován společností Microsoft. Toto hlášení 
se může objevovat během instalace několikrát 
a je možno jej bez obav ignorovat! 

Obr. 22 – Varovné hlášení systému Windows XP (více viz poznámka níže)  
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11. TECHNICKÉ PARAMETRY 

11.1 OSCILOSKOP 

Parametr Hodnota  Parametr Hodnota 

Vzorkovací rychlost - 1 kanál 10 MSPS  Zdroj spouštění od kanálu A, B 

Vzorkovací rychlost - 2 kanály 10 MSPS  Spouštěcí úroveň v rozsahu obrazovky 

Šířka pásma min. 600kHz (-3 dB)  Rastr 10x10 dílků 

Vertikální rozlišení min. 8 bitů  Záznam signálů Ano 

Vstupní impedance 2x1 MOhm  Automatické nastavení Ano 

Vstupní citlivost 50 mV ... 50 V/dílek  Kurzorová měření Ano 

Oddělení vstupů Diferenciální vstupy     

Časová základna - 1 kanál 5 µs ... 2,5 s/dílek **    

Časová základna - 2 kanály 5 µs ... 2,5 s/dílek **    

Zobrazované vzorky 50/dílek *    

Délka záznamu 1024 vzorků ***  * Časová základna > 2,5 µs/dílek 

Pozice spouštění v záznamu 0 ... 90 %  ** Pro ZOOM 5x = 1 μs/dílek 

Spouštěcí módy Auto / Trig / Single  *** V závislosti na zvolené časové základně je možno  

Střída 1…99 %   ukládat v několika módech snímané průběhy do  

Frekvence 1…10000 Hz   paměti jako soubory 

 
 
11.2 MULTIMETR 

Parametr Typ snímače Rozsah Rozlišení Přesnost Poznámky 

Stejnosměrný voltmetr Sonda A / B (osciloskop) 
(součástí osciloskopu) 

0 ... 2 V 
2 ... 20 V 
20 ... 400 V 

1 mV 
10 mV 
0,1 V 

±1,5% z MH ±5 mV 
±1,5% z MH ±20 mV 
±1,5% z MH ±0,2 V 

 

Střídavý voltmetr Sonda A / B (osciloskop) 
(součástí osciloskopu) 

0 ... 2 V 
2 ... 20 V 
20 ... 400 V 

1 mV 
10 mV 
0,1 V 

±2% z MH ±5 mV 
±2% z MH ±20 mV 
±2% z MH ±0,2 V 

Pro f = 0 ... 1000Hz 
(přesnost je 5% pro f = 1kHz ... 10kHz) 

Stejnosměrný 
ampérmetr 
(proudový snímač)  

Proudový snímač 5/50A - AT114 3016 
 
Proudový snímač 500A - AT114 3015 

0 ... 5 A  
0 ... 50 A 
0 ... 500 A 

0,01 A 
0,1 A 
1 A 

±1,5% z MH ±0,005 A 
±4% z MH ±0,2 A 
±2% z MH ±2 A 

 

Střídavý 
ampérmetr 
(proudový snímač)  

Proudový snímač 5/50A - AT114 3016 
 
Proudový snímač 500A - AT114 3015 

0 ... 3,5 A  
0 ... 35 A 
0 ... 350 A 

0,01 A 
0,1 A 
1 A 

±2% z MH ±0,005 A 
±8% z MH ±0,2 A 
±4% z MH ±2 A 

Pro f = 40 Hz ... 2 kHz 
Pro f = 40 Hz ... 5 kHz 
Pro f = 40 Hz ... 400 Hz 

Vysokonapěťový 
voltmetr 

VN snímač N - AT111 4018 
VN snímač C1 - AT111 4017 

0 ... 25 kV 0,1 kV ±10% z MH  
±15% z MH  

Měření na referenčním 
kabelu AT111 4056 

VN snímač N - AT111 4018 
VN snímač C1 - AT111 4017 

±20% z MH 
±30% z MH 

Měření na běžně 
používaných VN kabelech 

Ohmmetr  0 ... 3 MOhm  ±2% z MH  

    MH - měřená hodnota  

 
 

12. SPOUŠTĚNÍ PROGRAMU MULTI-DIAG SCOPE  

Program se spouští kliknutím na ikonu Multi-Diag Scope na ploše monitoru (viz Obr. 24), případně na položku 
Multi-Diag Scope z programové skupiny „Start\Programy\Multi-Diag“ (viz Obr. 23).  
 

 
 

Obr. 23 – Programová skupina Multi-Diag Scope (Windows Vista - Start \ Programy \ ... )  Obr. 24 – Ikona programu Multi-Diag Scope 
na ploše monitoru 
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Po jeho aktivaci se zobrazí inicializační okno a poté 
se již zobrazí vlastní obrazovka Multi-Diag Scope 
Obr. 33 

Obr. 25 – Inicializační okno po spuštění programu Multi-Diag 
Scope (od verze 7.2.1) 

 

 
 
12.1 CHYBOVÉ HLÁŠENÍ PŘI NEPŘIPOJENÉM MULTI-DIAG SCOPE 

Pokud se po spuštění programu objeví chybové hlášení (viz Obr. 26), je zapotřebí zjistit příčinu (napájení, 
komunikační port, licence atp.) a poté se pokusit o nové spuštění programu.  
 

 
Obr. 26 – Dialogové okno s chybovým hlášením o nepřipojeném Multi-Diag Scope 

 
12.2 INFORMACE O PROGRAMOVÉM VYBAVENÍ 

  
Obr. 27 – Informace o verzi programového vybaveni Multi-Diag Scope (obrázek je pro názornost, změna obrázku vyhrazena) 

 
 

13. UKONČENÍ PROGRAMU MULTI-DIAG SCOPE 

Program se ukončuje stisknutím klávesy <Esc> (Escape – na klávesnici vlevo nahoře) nebo  kliknutím na křížek 
v puštěném programu Multi-Diag Scope (viz Obr. 28) 
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Obr. 28 – Jedna z možností pro ukončení programu Multi-Diag Scope Obr. 29 – Ukončovací dialog programu 

 
 

14. OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ A NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ MULTI-DIAG SCOPE 

Multi-Diag Scope se ve všech funkčních režimech ovládá pomocí kurzoru myši a levého tlačítka myši. U dotykové 
obrazovky dotykem „tužky pro ovládání“ na příslušný symbol nebo přiloženou „tužkou pro ovládání“ a jeho 
posuvem po obrazovce. Dále je uváděno pouze ovládání pomocí myši, ale u dotykové obrazovky je tím myšleno 
ovládání pomocí „tužky pro ovládání“ (nahrazuje myš). 
 
 
14.1 PODMÍNKY PRO MAXIMALIZOVÁNÍ OKNA OSCILOSKOPU + DOPORUČENÍ 

Po spuštění programu (viz Kap. I - 12) se zobrazí okno aplikace v bodu 0.0 (levý horní roh) maximalizovaně (na 
plnou velikost obrazovky), avšak za určitých podmínek.  
 
Poměr stran určuje poměr šířky k výšce. Pokud je tedy poměr v intervalu 0.69 až 0.81, pak je aplikace roztažena 
na plnou velikost obrazovky v poměru 4:3. V ostatních případech (mimo interval 0.69 až 0.81) je vynucen poměr 
stran 4:3 dle výšky či šířky. 
 
Typický širokoúhlý snímek má poměr stran 16:9 (neboli šířku 16 ku výšce 9). 
 
Příklady zobrazení osciloskopu při rozlišení monitoru: 

 800x600 ........... poměr = 0.75 ...... (4:3) ............ viz Obr. 30 

 1024x768 ......... poměr = 0.75 ...... (4:3) ............ viz Obr. 30 

 1280x1024 ....... poměr = 0.8 ........ (4:3) ............ viz Obr. 30 

 1680x1050 ....... poměr = 0.625 .... (16:9) .......... viz Obr. 31 (monitor bude mít po pravé straně pruh) 
 

  
Obr. 30 – Zobrazení osciloskopu na notebooku s displejem 4:3 Obr. 31 – Zobrazení osciloskopu na notebooku s displejem 16:9 
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Doporučení: 
Kvůli využití maximální plochy pro zobrazování osciloskopu je 
doporučeno skrývat hlavní panel. 

Obr. 32 – Aktivace skrývání hlavního panelu  

 
 
14.2 OSCILOSKOP 

14.2.1 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA 

Upozornění: 

 Následující série obrázků popisuje samostatný osciloskop a byly pořízeny většinou z verze Multi-Diag 
Scope 1.00, případně z verze 4.0, 5.1, 6.1, 7.3 nebo 10.1. Popis je však shodný pro všechny verze.  

 Pro lepší orientaci je u každého obrázku ještě uvedena v závorce poznámka, z jaké verze je daný 
obrázek. Pokud není uvedena žádná poznámka, jedná se o aktuální verzi. 

 Popis osciloskopu spojeného s motortesterem, je uvedeno v samostatné kapitole o motortesteru 
(Kap. II - Multi-Diag Motortester). 
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 Volba jednotlivých funkčních režimů Multi Diag Scope. Přesunutím kurzoru myši na 
příslušnou ikonu a kliknutím na levé tlačítko myši přejde Multi Diag Scope do 

vybraného funkčního režimu 

Ikona motortesteru, tento režim 
vyžaduje připojení modulu 

motortesteru 

Tlačítka pro ukládání / 
vyvolání uživatelského 
nastavení osciloskopu 

Ovládání a nastavování 
spouštění záznamu 

Ovládání a nastavování 
vstupní citlivosti, vypínání 

kanálů A a B 

Tlačítko pro invertování 
zobrazovaného průběhu 

Ovládání a nastavování 
časové základny 

Tlačítko pro spuštění 
záznamu 

zobrazovaného 
průběhu. 

1 

5 

6 

7 

8 

3 

2 

Ovládací panel 10 

4a 4b 4c 4d 

Tlačítka pro spouštění 
(zastavení) záznamu,  
zobrazování záznamu, 

kurzorová měření a 
automatické nastavení 
parametrů osciloskopu 

9 

Tlačítka pro otvírání, 
ukládání, mazání a tisk 

osciloskopických průběhů 
4 

9a 9b 9c 9d 

 
Obr. 33 – Základní nastavení okna Multi-Diag Scope po spuštění programu (Obr. z verze 10.1 - jen pro názornost) 

 
Poznámka k Obr. 33 - Odkazy na kapitoly, v nichž je popsána daná funkce: 
 
1 ............... viz Kap. II - Multi-Diag Motortester 
2 ............... viz Kap. IV - Record Analyzer (Analyzátor záznamů) 
3 ............... viz Kap. I - 14.2.15 
4a ............. viz Kap. I - 14.2.12 
4b ............. viz Kap. I - 14.2.11 
4c ............. viz Kap. I - 14.2.13 
4d ............. viz Kap. I - 14.2.14 
5 ............... viz Kap. I - 14.2.4 
6 ............... viz Kap. I - 14.2.5 
7 ............... viz Kap. I - 14.2.7 
8 ............... viz Kap. I - 14.2.6 
9a ............. viz Obr. 47, Kap. I - 14.2.17 
9b ............. viz Obr. 41, Kap. I - 14.2.17 
9c ............. viz Kap. I - 14.2.8 a Kap. IV - 2.3.2 
9d ............. viz Obr. 47, Kap. I - 14.2.17 
10 ............. viz Kap. I - 14.2.2 
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14.2.2 ZOBRAZOVÁNÍ / SKRÝVÁNÍ (MINIMALIZOVÁNÍ) OVLÁDACÍHO PANELU 

Ovládací panel osciloskopu lze minimalizovat kliknutím na ikonu bílého trojúhelníčku (poz.1-Obr. 34) a tím se 
okno grafu roztáhne na celou obrazovku (viz Obr. 35). 
 
Doporučení: 
Kvůli využití maximální plochy pro zobrazování osciloskopu je doporučeno skrývat hlavní panel (viz Obr. 32). 
 

 

 

 
Ikona pro 

minimalizování 
ovládacího 

panelu 
1 

 
Obr. 34 – Ovládací panel před jeho minimalizací (ukrytí) 

 
V tomto okamžiku se aktivuje nová funkce pro zobrazování ovládacího panelu (tlačítko poz.2-Obr. 35), které 
indikuje minimalizaci ovládacího panelu. 
 
Pro zobrazení (maximalizaci) ovládacího panelu je k dispozici několik možností: 

 Opětovným kliknutím na ikonu bílého trojúhelníčku (poz.1-Obr. 35) a tím se okno grafu vrátí do 
původní velikosti (viz Obr. 34). 
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Ikona pro 

maximalizování 
ovládacího 

panelu 
1 

Ikona pro 
maximalizování 

ovládacího 
panelu 

2 

 
Obr. 35 – Pracovní plocha osciloskopu se, díky minimalizování ovládacího panelu, podstatně zvětšila. 

 

 Přiblížením kurzoru myši k černé šipce (poz.2-Obr. 35) se panel za 2 sekundy automaticky sám 
zobrazí, avšak za 5 sekund se automaticky opět minimalizuje. 

 Kliknutím myší na černou šipku (poz.2-Obr. 35) se panel zobrazí okamžitě, avšak za 5 sekund se 
automaticky opět minimalizuje. 

 
 



Kap. I - Základní manuál Multi-Diag Scope 

Scope_manual_cz-v110.docx — 18 —  

14.2.3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OKNA 

 

 

Zobrazení nastavených parametrů osciloskopu, ovládání 
kurzorů a výsledky kurzorových měření 

Další ovládací tlačítka 

Ovládání a nastavování 
časové základny a pozice 

zobrazované části záznamu 
v rámci celého záznamu 

Ovládání a nastavování 
vstupní citlivosti, vstupní 
vazby, pozice záznamu a 

vypínání kanálů A a B 

Okno, ve kterém jsou 
zobrazovány snímané 

průběhy, pozice a úroveň 
spouštění a pozice kurzorů 

Volba jednotlivých funkčních 
režimů Multi Diag Scope 

Ovládání a nastavování 
spouštění záznamu 

Znázornění pozice zobrazované části záznamu, pozice spouštěcí 
úrovně a pozice kurzorů v rámci celém záznamu. 

 
Obr. 36 – Popis jednotlivých částí okna Multi-Diag Scope v režimu osciloskopu pro dvoukanálové měření se zapnutými kurzory (Obr. 
z verze 7.3 - jen pro názornost) 

 

 

Hodnota maximální a 
minimální úrovně 

zobrazovaného signálu. 

Tlačítka, která pro zvolený režim 
nemají význam, změní svůj 

vzhled (oslepnou). 

Tlačítka pro vypnutý kanál se 
nezobrazují. 

 
Obr. 37 – Popis jednotlivých částí okna osciloskopu pro jednokanálové měření v rolovacím režimu (Obr. z verze 1.00 - jen pro názornost) 
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14.2.4 POPIS OVLÁDÁNÍ A NASTAVOVÁNÍ SPOUŠTĚNÍ ZÁZNAMU 

 

Volba, jak je záznam spouštěn při 
přechodu přes spouštěcí úroveň. 

Volba režimu spouštění 

Zobrazení nastavených parametrů osciloskopu. 

Pozice spouštěcí úrovně 
v rámci celého záznamu Nastavování pozice 

spouštěcí úrovně 
záznamu. 

Nastavování velikosti 
spouštěcí úrovně. 

Pozice spouštěcí úrovně ve 
zobrazovaném okně. 

Zobrazení velikosti 
spouštěcí úrovně pro 

vybraný kanál spouštění. 

Zvolený režim 
spouštění 

Volba frekvenčního 
rozsahu spouštění. 

Volba zdroje spouštění 
Poznámka *) 

Zobrazení maximální a minimální hodnoty napětí 
zobrazovaného průběhu pro jednotlivé kanály. 

 
Obr. 38 – Popis ovládání a nastavování spouštění záznamu (Obr. z verze 1.00 - jen pro názornost)  
Poznámka *) – viz Kap. I - 14.2.17  
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14.2.5 POPIS OVLÁDÁNÍ A NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ KANÁLU A (B) 

 

Zobrazení výsledků kurzorových měření 

Informace o typu připojené sondy ke 
vstupu kanálu A a B. 

Pozice záznamu kanálu A. 

Nastavování vstupní 
citlivosti. 

Poznámka *) 

Nastavování pozice 
záznamu v okně, kde 

jsou zobrazovány 
snímané průběhy. 

Zapínání a vypínání 
kanálu. 

Přepínání vazby pro vstupní 
signál (stejnosměrná / 

střídavá vazba). 

Pozice záznamu kanálu B. 

 
Obr. 39 – Popis ovládání a nastavování parametrů kanálu A a B (Obr. z verze 1.00 - jen pro názornost) - viz Obr. 40 
Poznámka *) – viz Kap. I - 14.7 

 
 
PŘEPÍNÁNÍ KONEKTORŮ NA KANÁLU B 

Ke kanálu „Ch-B“ lze připnout konektory K2, K3, K4 a K5 motortesteru s připojenými sondami. Klikáním na 
tlačítko „Ch-B“ se postupně přepíná mezi těmito konektory.  
 
Pokud je na konektoru připojena správná sonda, konektor se připne. Na tlačítku „Ch-B“ je zobrazen popis 
připojené sondy, např. proudová sonda 500 A (viz kurzor na Obr. 40). 
 

 
Obr. 40 – Ukázka popisu kanálu „Ch-B“ při připojení proudové sondy 500A 

 
Tip k měření: 
Pokud bude na kanálu „Ch-B“ připojen konektor K5 (VN sonda), lze sledovat průběh VN napětí (bez nutnosti 
připojení synchronizačního snímače).  
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14.2.6 POPIS OVLÁDÁNÍ A NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ ČASOVÉ ZÁKLADNY 

 

Nastavování časového 
měřítka (časové 

základny). 

Volba velikosti zobrazované části záznamu 
vzhledem k celému záznamu. 

Ovládání umístění (pozice) 
zobrazované části záznamu 

v rámci celého záznamu. 

Znázornění velikosti a pozice zobrazované 
části záznamu v rámci celého záznamu. 

 
Obr. 41 – Popis ovládání a nastavování parametrů časové základny (Obr. z verze 1.00 - jen pro názornost) 

 
 
14.2.7 POPIS OVLÁDÁNÍ FUNKCE INVERT 

Při zapnutém invertování je průběh zobrazen převráceně.  
Invertování průběhu v kanálu A (viz Obr. 43) aktivujete tak, že se stiskne tlačítko Inv A (viz kurzor na Obr. 42). 
Opakovaným stiskem tohoto tlačítka (viz kurzor na Obr. 43) se tentokrát invertuje průběh na kanálu B (viz Obr. 
44). Opakovaným stiskem (viz kurzor na Obr. 44) se invertují oba dva kanály A i B (viz Obr. 45). 
Po posledním stisku tlačítka NoInv (viz kurzor na Obr. 45) se invertování průběhů zruší (viz Obr. 42). 
 
Tlačítka jsou naprogramována stylem tzv. Repeat (opakovat): 
 

 .......  .......  .......  
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Obr. 42 – Průběh před použitím funkce Invert (Obr. z verze 10.1 - 
jen pro názornost) 

Obr. 43 – Průběh po použití funkce Invert A (Invertován kanál A) 

 

    

Obr. 44 – Průběh po použití funkce Invert B (Invertován kanál B) Obr. 45 – Průběh po použití funkce Invert AB (Invertovány oba 
kanály A i B) 
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14.2.8 KURZOROVÁ MĚŘENÍ 

 

Zapínání a vypínání 

kurzorových měření. 

Pozice levého kurzoru. Pozice pravého kurzoru. 

Ovládání pozice 

pravého kurzoru. 

Pozice kurzoru vzhledem 

k počátku záznamu. 

Rozdíl mezi napětím průsečíků zobrazovaného průběhu s levým 

a pravým kurzorem . 

Časová vzdálenost 
kurzorů. 

Velikost napětí průsečíku 

zobrazovaného průběhu 
s levým kurzorem. 

Ovládání pozice 

levého kurzoru. 

 
Obr. 46 – Kurzorová měření (Obr. z verze 1.00 - jen pro názornost) 
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14.2.9 POPIS FUNKCÍ DALŠÍCH OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK 

 

Tlačítko spouští a zastavuje záznam průběhu. 

Informace, v jakém stavu je záznam průběhu. 

Automatické nastavení 

parametrů osciloskopu podle 
charakteru průběhu vstupního 

signálu. 

 
Obr. 47 – Popis funkcí dalších ovládacích tlačítek (Obr. z verze 1.00 - jen pro názornost) 

 

  
Obr. 48 – Vzhled osciloskopu během nastavování parametrů po spuštění funkce AutoSet (Obr. z verze 7.2.4) 
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14.2.10 OVLÁDÁNÍ PARAMETRŮ OSCILOSKOPU POMOCÍ MYŠI NEBO UKAZOVÁTKA U DOTYKOVÉ 
OBRAZOVKY 

 
Toto zelené pole a dále všechny modrým kroužkem označené 

šipky je možno kurzorem (ovládaným myší nebo ukazovátkem) 

posouvat a tím nastavovat parametry osciloskopu. 

 
Obr. 49 – Ovládání parametrů osciloskopu pomocí myši nebo ukazovátka u dotykové obrazovky (Obr. z verze 1.00 - jen pro názornost) 

 
 

 

Vybrané ovládací tlačítko 
pomocí kurzoru myši, 

kliknutím na levé tlačítko myši 
se po krocích mění nastavení 

příslušného parametru 
osciloskopu. 

Poznámka *) 

 
Obr. 50 – Nastavování parametrů osciloskopu pomocí kurzoru myši kliknutím na příslušné ovládací tlačítko (Obr. z verze 1.00 - jen pro 
názornost) 
Poznámka *) – viz Kap. I - 14.7 
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Po nastavení kurzoru myši na 

šipku a stisku levého tlačítka 
myši lze danou šipkou posouvat 

a tím nastavovat parametry 

osciloskopu . 

Toto zelené pole odpovídající 

pozici a velikosti 
zobrazovaného záznamu lze 

také posouvat přímo pomocí 
kurzoru myši. 

 
Obr. 51 – Nastavování parametrů osciloskopu posouváním pomocí kurzoru myši (Obr. z verze 1.00 - jen pro názornost) 

 
 
14.2.11 UKLÁDÁNÍ PRŮBĚHŮ OSCILOSKOPU 

 Ve verzi 10.1 byl proveden remake v ukládání osciloskopických okamžitých signálů 
o nový formát = *.osg 
o dřívější formát = *.osc 
o byla sice zachována kompatibilita se staršími formáty (.osc), avšak bohužel s částečným 

omezením - nelze průběhy posouvat a zoomovat (změna rozměru pohledu) 

 Nově se ukládají podstatná data, jakými jsou: 
o naměřené hodnoty 
o parametry signálu 
o trigrovací podmínky 

 Nově lze otevřít až 2 soubory najednou, 
o přičemž každý soubor může obsahovat až 2 průběhy (kanály) 
o bylo upraveno zobrazování těchto signálů - lze je zoomovat a posouvat stejně jako měřené kanály 

A,B 

 Nově bylo upraveno zobrazování informací o těchto uložených signálech 

 Nově bylo přidáno prohlížení zaznamenaných signálů i bez připojeného HW 
 

Po stisku tlačítka  pro uložení souboru (poz.1-Obr. 52) se zobrazí klasické okno, kde se zadá název souboru 
a umístění, kam se má uložit (viz Obr. 53).  
 
Doporučení: 
V názvu souboru je vidět datum a čas uložení záznamu, proto se doporučuje tento název neměnit. 
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1 

   
Obr. 52 – Uložení zobrazovaných průběhů (Obr. z verze 10.1 - jen 
pro názornost) 

Obr. 53 – Pojmenovat vlastní průběh, případně ponechat navržený 
název a soubor uložit 

 
Před ukládáním zobrazovaného průběhu již, na rozdíl od minulých verzí, není nutné osciloskop přepnout do 

stavu STOP. Avšak může se stát, že se uloží průběh jiný, protože v době stisku tlačítka  (viz poz. 1-Obr. 52), 
může být průběh již jiný. 
 
Doporučení: 
Před uložením průběhu se doporučuje tento průběh si zastavit (poz.1-Obr. 54) a poté až uložit (poz.1-Obr. 52). 
 

 

1 

Run 

2 

  

1 

Stop 

2 

 
Obr. 54 – Osciloskop je spuštěn (poz.2). Před ukládáním průběhu 
je doporučeno osciloskop přepnout do stavu STOP. 

Obr. 55 – Osciloskop je ve stavu STOP (poz.2). Průběh se již může 
v klidu ukládat. 

 
 
14.2.12 OTEVŘENÍ PRŮBĚHŮ OSCILOSKOPU 

Po stisku tlačítka  pro otevření souboru (viz Obr. 56) se zobrazí klasické okno, kde se vybere průběh, který 
chceme zobrazit (viz Obr. 57).  
 

 Zaznamenaný průběh může být složený z jednoho nebo dvou průběhů – záleží na tom, jak byl původní 
průběh nasnímán (jedním, příp. dvěma kanály Ch-A a/nebo Ch-B) 

 Po otevření uložených průběhů se zobrazí parametry nastavení uložených průběhů (viz Obr. 58). 

 Pro lepší orientaci jsou všechny zobrazované průběhy rozlišovány barevně a s písmennými 
identifikátory (viz Obr. 58). 

 Poznámka: 
 Identifikátory jsou pokaždé v páru (viz Obr. 59). 

o A + B ........ Reálné měření (kanály Ch-A a Ch-B) 
o C + D ....... Zaznamenané uložené průběhy 

 V případě pouze jednoho průběhu, bude tento označen jako „C“ 
o E + F ........ Zaznamenané uložené průběhy 

 V případě pouze jednoho průběhu, bude tento označen jako „E“ 
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 Protože lze zobrazit pouze dva zaznamenané průběhy najednou, tak v případě zobrazení dvou 
průběhů se tlačítko pro otevření dalšího průběhu zablokuje – nereaguje na kliknutí myši (viz Obr. 59). 

 Pro aktivaci tohoto tlačítka stačí jeden průběh vymazat (viz Poznámka k Obr. 64) 
 

  
 
 

Obr. 56 – Otevření průběhu (Obr. z verze 10.1 - jen pro názornost) Obr. 57 – Vybrat požadovaný průběh a soubor otevřít 

 

 

 

  

 

1 

 
Obr. 58 – Po otevření uložených průběhů se zobrazí parametry 
nastavení uložených průběhů 

Obr. 59 – V případě zobrazení dvou průběhů se tlačítko pro 
otevření průběhu zablokuje – nereaguje na kliknutí myši (pos.1) 

 
Aby byl průběh pro lepší orientaci identifikovatelný, tak se po přiblížení kurzoru myši k parametrům průběhu (viz 
Obr. 58) zobrazí název právě zobrazeného průběhu (viz Obr. 60). Jelikož se vždy zobrazují dva průběhy v páru, 
je název průběhu platný pokaždé pro konkrétní pár. 
 

 

 

 
 

 

 
Obr. 60 – Zobrazení názvu zobrazených průběhu platí vždy pouze pro jeden pár 
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14.2.13 MAZÁNÍ ZOBRAZENÝCH ZAZNAMENANÝCH PRŮBĚHŮ 

V případě, že je zobrazen jeden zaznamenaný průběh (viz Obr. 61), tak po stisku tlačítka  dojde k vymazání 
tohoto průběhu automaticky ihned (viz Obr. 62). 
 

    
Obr. 61 – Mazání jednoho zaznamenaného a zobrazeného 
průběhu (Obr. z verze 10.1 - jen pro názornost) 

Obr. 62 – Zobrazený průběh byl vymazán 

 

V případě, že jsou zobrazeny dva zaznamenané průběhy (viz Obr. 63), tak po stisku tlačítka  dojde 
k zobrazení dalších upřesňujících tlačítek (viz Obr. 64), kde si  lze zvolit jakýže to má být průběh(y) vymazán(y). 
Upozornění: 
Všechny zobrazované průběhy mají písmenný identifikátor – viz poznámka v Kap. I - 14.2.12.  
Další pomůckou pro lepší orientaci při mazání průběhů je identifikace vlastního průběhu po přiblížení kurzoru 
myši k tlačítkům pro výmaz daného páru průběhů (viz Obr. 64), kdy se zobrazí název právě zobrazeného průběhu 
(např. Save_13- 1_10h 7m.osg). 
 

   

 

 

Obr. 63 – Mazání dvou uložených a zobrazených průběhů Obr. 64 – Při mazání dvou průběhu se zobrazí další upřesňující 
tlačítka pro vymazání průběhu(ů), vč. pojmenování daného 
průběhu. V tomto případě se bude mazat průběh C+D s názvem 
Save_13- 1_10h 7m.osg 

 
Poznámka k Obr. 64: 
V případě vymazání jednoho průběhu se okamžitě zaktivuje tlačítko pro výběr a otevření nového uloženého 
průběhu (viz Obr. 56). 
 

Stiskem tlačítka  se vymažou všechny zobrazované průběhy (viz Obr. 65). 
 

Stiskem tlačítka  se ukončí  funkce mazání zobrazených průběhů (viz Obr. 66).  
Poznámka: 
Toto tlačítko je zobrazováno pouze, pokud se zvolilo zobrazení dvou zaznamenaných průběhů 
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Obr. 65 – Mazání všech uložených a zobrazených průběhů Obr. 66 – Ukončení funkce mazání průběhů 

 
 
14.2.14 TISK ZOBRAZOVANÝCH PRŮBĚHŮ 

Stiskem tlačítka  (viz Obr. 67) se zobrazí nové okno s výběrem nainstalovaných tiskáren (viz Obr. 68) a 
s možností vytisknout všechny zobrazované průběhy (viz Obr. 69). 
 

  
 

 

 

Obr. 67 – Tisk zobrazovaných průběhů (Obr. z verze 10.1 - jen pro 
názornost) 

Obr. 68 – Klasické okno pro výběr tiskárny 
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Obr. 69 – Ukázka vytištěného dokumentu 

 
 
14.2.15 UKLÁDÁNÍ / VYVOLÁNÍ UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ OSCILOSKOPU 

Možnost uložení až 10-ti osciloskopických nastavení. 
 
Upozornění: 
u VN měření není tato funkce podporována ! 
 
Na následující sérii obrázků je uveden postup uložení (Obr. 70 až Obr. 76) uživatelského nastavení osciloskopu 
a jeho následného vyvolání (Obr. 77 až Obr. 80). 
 
 
A. MOŽNOSTI ULOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ 

Funkce ukládání uživatelského nastavení se vyvolá kliknutím na tlačítko  (viz Obr. 70). 
Jsou dvě možnosti ukládání: 

 Rychlé - do aplikace 
 Po kliknutí na jednu z 10-ti pozic se okamžitě nastavení uloží, příp. automaticky (bez varování) přepíše 

původní záznam - viz Obr. 71.  
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Obr. 70 – Ukládání uživatelského nastavení osciloskopu Obr. 71 – Vybrat si jednu z 10-ti pozic pro uložení nastavení, 

případně kliknout pravým tlačítkem myši pro přejmenování 

 
 Původní název nastavení lze přejmenovat kliknutím pravým tlačítkem myši na patřičné tlačítko (viz 

Obr. 71). V nově otevřeném okně přejmenovat nastavení (viz Obr. 72 – max. 20 znaků, vč. mezer) a 
poté změnu potvrdit tlačítkem <OK> (viz Obr. 73). Kliknutím na křížek pak okno zavřít (viz Obr. 74). 

 

    

Obr. 72 – Po kliknutí pravým tlačítkem myši je umožněno 
přejmenovat aktuální nastavení (maximálně 20 znaků, vč. mezer) 

Obr. 73 – Po přejmenování nastavení (např. Test) změnu potvrdit 
tlačítkem <OK> 

 

  

Kliknutím na křížek okno zavřít. 

Obr. 74 – Kliknutím na křížek zavřít okno  

 

 Trvalé - do souboru 
 Po této volbě lze ukládat nastavení osciloskopu do souboru (.oss) na úložné zařízení (Hard-Disk, 

Flash-Disk, atp.) - viz Obr. 75 a Obr. 76. 
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Obr. 75 – Po kliknutí se umožní uložit nastavení např. na Hard-Disk Obr. 76 – Pojmenovat vlastní nastavení (např. Test) a změnu uložit 

 
 
B. MOŽNOSTI NAČTENÍ UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ 

Funkce načtení uživatelského nastavení se vyvolá kliknutím na tlačítko  (viz Obr. 77). 
 
Jsou dvě možnosti načtení: 

 Rychlé - z aplikace 
 Po kliknutí na jednu z 10-ti pozic načíst nastavení - viz Obr. 78. 
 

  
  

Obr. 77 – Vyvolání uživatelského nastavení osciloskopu Obr. 78 – Vybrat si jednu z 10-ti pozic pro vyvolání nastavení 

 

 Trvalé - ze souboru 
 Po této volbě lze načíst nastavení osciloskopu ze souboru (např. Test.oss) z úložného zařízení (Hard-

Disk, Flash-Disk, atp.) - viz Obr. 79 a Obr. 80. 
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Obr. 79 – Vybrat si možnost pro načtení z úložného zařízení Obr. 80 – Vybrat si z archívu patřičný soubor z předchozího 
nastavení (např. Test.oss) a volbu potvrdit 

 
 
14.2.16 POPIS OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK 

 

Po nastavení kurzoru na zelenou šipku vystoupí 
tlačítko, kterým lze nastavovat příslušný 

parametr osciloskopu.  Kliknutím na levé tlačítko 
myši se hodnota parametru změní o jeden krok, 
trvalým držením levého tlačítka myši hodnota 

parametru  krokuje automaticky až do uvolnění 
tlačítka nebo dosažení krajní meze parametru. 

Informace, který parametr osciloskopu je daným 
tlačítkem nastavován. 

Aktuální hodnota daného parametru a jednotka, 
ve které je udáván. 

Aktuální funkce, kterou lze daným tlačítkem 
nastavovat a která je udávána grafickým 

symbolem nebo textem. Kliknutím na levé 
tlačítko myši se změní funkce, kterou lze daným 
tlačítkem volit a zároveň se změní symbol nebo 

text v tlačítku. Funkce se volí cyklicky 
opakovaným kliknutí na levé tlačítko myši. 

 
Obr. 81 – Popis ovládacích tlačítek 
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14.2.17 POPIS VYBRANÝCH FUNKCÍ 

Okno Multi-Diag Scope používá pro textové názvy, popisy a hlášení výrazů anglického jazyka.  
Zde je uveden jejich český překlad nebo význam. 
 
TRIGGER MENU - nabídka funkcí pro ovládání spouštění záznamu (viz Obr. 38). 
 
 Trigger position - pozice spouštění. Pozice místa v rámci celého záznamu, kde je prováděna 
synchronizace záznamu vstupního signálu při jeho přechodu přes spouštěcí úroveň. Pozice je vyjádřena 
v procentech (0% ~ synchronizace na začátku záznamu, 50% ~ synchronizace v polovině záznamu). 
 
 Trigger level - úroveň spouštění. Úroveň napětí, při které dojde k synchronizaci záznamu, pokud 
vstupní signál přejde přes tuto úroveň (lze nastavit, zda při vzestupu nebo sestupu).  
 
 Mode Auto - vstupní signál je snímán a pokud do určité doby (závisí na nastavené časové základně) 
nedojde k synchronizaci, je záznam zobrazen. V tomto případě není zobrazování periodického signálu stabilní, 
ale horizontálně se jeho pozice mění. 
 
 Mode Trig - vstupní signál je snímán a jeho záznam je zobrazen pouze v tom případě, že došlo 
k synchronizaci. 
 
 Mode Single - vstupní signál je snímán a jeho záznam je zobrazen pouze v tom případě, že došlo 
k synchronizaci, pak je snímání zastaveno (stav STOP). 
 Source Ch-A / Source Ch-B - výběr kanálu, jehož vstupní signál je použit pro synchronizaci záznamu. 
 
Poznámka 1 – novinka SW 10.1: 
Od verze SW 10.1 lze spustit záznam Triggrem i od vypnutého kanálu (platí pro oba kanály A i B). 
 
Poznámka 2 – novinka SW 10.1 - Režim spouštění od obou kanálů: 
Od verze SW 10.1 lze nastavit Trigger od obou kanálů Ch-A/Ch-B nebo Ch-B/Ch-A, přičemž první uvedený je 
vedoucí, který spustí Trigger druhého kanálu (zaznamenané signály nemusí být v časové konjunkci - tj. nemusí 
být zaznamenány ve stejný časový úsek!) 
 
PŘÍKLAD POUŽITÍ REŽIMU SPOUŠTĚNÍ OD OBOU KANÁLŮ (DVOJITÁ DVOUVÝVODOVÁ CÍVKA) 

Pro porovnání, zda jsou oba budící signály funkčně stejné, je nutné upravit Trigger tak, aby byly oba průběhy pod 
sebou a tím se mohlo provést jejich porovnání. Postup je znázorněn na následujících čtyřech obrázcích (Obr. 82 
až Obr. 85). Měřeno na ŠKODA FELICIA 1.3 MPi. 
 

 

 

2. budící signál 

1. budící signál 

  

 

2. budící signál 

1. budící signál 

 
Obr. 82 – Reálné zobrazení průběhů dvou budících signálů na 
dvojité dvouvývodové cívce (ŠKODA FELICIA 1.3 MPi) 

Obr. 83 – Změnou časové základny se posune 2. budící signál 
(průběh se přesune mimo zobrazovací okno) 
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2. budící signál 

1. budící signál 

  

 

2. budící signál 

1. budící signál 

 
Obr. 84 – Změnou spouštěcího kanálu je možno zobrazit druhý 
budící signál, nelze jej však porovnávat s prvním (je mimo 
zobrazované okno) 

Obr. 85 – Použitím režimu spouštění od obou kanálů je možno 
zobrazit pod sebe signály, i když nejsou v časové korelaci a 
porovnat je. 

 
 Full / Noise - k synchronizaci je použit přímo vstupní signál / k synchronizaci je použit filtrovaný vstupní 
signál (jsou potlačeny krátkodobé rušivé impulsy na vstupním signálu). 
 
TRIGGER MENU - ROLL - nabídka funkcí pro ovládání spouštění záznamu po přechodu osciloskopu do 
rolovacího režimu snímání a zobrazování záznamu. 
 
 Mode Trig - vstupní signál je snímán a průběžně plynule zobrazován až do okamžiku, kdy překročí 
spouštěcí úroveň. Pak je záznam dokončen podle nastavené horizontální pozice spouštěcí úrovně a osciloskop 
přejde do stavu STOP. 
 
 Mode NO Trig - vstupní signál je snímán a průběžně plynule trvale zobrazován.  
 
VERTICAL MENU - nabídka funkcí pro ovládání a nastavování parametrů kanálů A a B. 
 Ch-A Scale / div - nastavování vstupní citlivosti kanálu A, to je přizpůsobení vstupu tak, aby byl v okně 
vstupní signál vhodně zobrazován ve vertikálním směru. Příslušný zobrazovaný údaj je uváděn na jeden dílek 
(div) rastru okna zobrazovaných průběhů. 
 
 Pos. Ch-A - pozice kanálu A v okně zobrazovaného průběhu, celý průběh kanálu A je možno posouvat 
v okně nahoru nebo dolů.  
 
 Ch-A On / Ch-A Off - Zapínání a vypínání zobrazování kanálu A. 
 
 Ch-A = / Ch-A ~ - přepínání vstupní vazby kanálu A, pro = je vstupní signál připojen přímo na vstupní 
obvody, pro ~ je připojen přes kapacitní vazbu, takže ze signálu je odstraněna stejnosměrná složka. 
 
Kanál B je identický s kanálem A. 
 
HORIZONTAL MENU - nabídka funkcí pro ovládání časového měřítka (časové základny). 
 Time scale / div - ovládání časového měřítka pro zobrazovaný průběh v horizontálním směru. Příslušný 
zobrazovaný údaj je uváděn na jeden dílek (div) rastru okna zobrazovaných průběhů. 
 Windows position - pozice okna zobrazovaného průběhu v rámci celého záznamu. 
 
Run / Stop - je spuštěno snímání záznamu a jeho zobrazování / snímání záznamu je zastaveno a je zobrazován 
poslední záznam 
 
Zoom 1x / Zoom 2,5x / Zoom 5x / Zoom 0,5x - volba, jak velká část z celého záznamu je zobrazována v okně 
(lupa). 
 
Cursor Off / Cursor On - kurzorová měření vypnuta / kurzorová měření zapnuta. 
 
AutoSet – automatické nastavení parametrů osciloskopu. 
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UPOZORNĚNÍ ! Funkce AUTOSET podstatně zjednodušuje nastavování parametrů osciloskopu. Při jejím 
používání je však potřeba zachovat opatrnost, protože při určitých průbězích měřených signálů může dojít 
k nevhodnému nastavení a tím i zobrazování. 
 
Probe - sonda, informace o připojených sondách. 
Measure - měření. 
 
 
14.2.18 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 

No probe on channel – ke vstupu pro zvolené měření není připojena žádná sonda (např. Obr. 87) 
Bad probe on channel – pro zvolené měření je připojená sonda nevhodná (např. Obr. 88) 
External Voltage – upozornění ve všech režimech ohmmetru, že měřící sonda je připojena k vnějšímu 

zdroji napětí 
 
14.3 VOLTMETR 

K měření se používá Kabel osciloskopu – kanál A, který se zapojuje do konektoru Ch-A (viz Obr. 86) 
 

 
Obr. 86 – Připojení Kabelu osciloskopu – kanál A ke vstupu pro měření voltmetrem 

 
 
Poznámka: 
a) Při osciloskopickém měření může být zapojen i Kabel osciloskopu – kanál B 
b) Pokud není připojená žádná sonda, objeví se hlášení: No probe on channel (viz Obr. 87) 
c) Pokud bude připojená špatná sonda, bude hlášeno: Bad probe on chanel (viz Obr. 88) 
 

    
Obr. 87 – Multi-Diag Scope v režimu voltmetru s hlášením o 
nepřipojené sondě ke vstupu pro měření (Obr. z verze 7.2.4) 

Obr. 88 - Multi Diag Scope v režimu voltmetru s hlášením o 
nevhodné připojené sondě ke vstupu pro měření (Obr. z verze 
7.2.4) 

 
 
 



Kap. I - Základní manuál Multi-Diag Scope 

Scope_manual_cz-v110.docx — 38 —  

 

Okamžitá hodnota měřeného 
napětí. 

Minimální hodnota napětí ze 
všech okamžitých hodnot napětí 

od počátku měření (to je po 
zapnutí voltmetru nebo  po 

vynulování tlačítkem RESET 
MIN/MAX). 

Maximální hodnota napětí ze 
všech okamžitých hodnot napětí 

od počátku měření (to je po 
zapnutí voltmetru nebo  po 

vynulování tlačítkem RESET 
MIN/MAX). 

Nulování 
zobrazovaných hodnot 

napětí MIN a MAX. 

Vypínání a zapínání 
zobrazování hodnot 
napětí  MIN a MAX. 

Přepínání mezi měřením 
stejnosměrného a 
střídavého napětí. 

Přidání záznamu do tiskové fronty (funguje 
pro číslicová měření).  Funkce je podrobně 

popsána v kapitole Tisková fronta 
 

Obr. 89 – Multi-Diag Scope v režimu voltmetru se zobrazováním minimální a maximální hodnoty měřeného napětí (Obr. z verze 7.2.4) 

 
 
14.4 AMPÉRMETR 

K měření se používá proudová sonda, která se zapojuje do konektoru Ch-B (viz Obr. 90) 
 

 
Obr. 90 – Připojení proudové sondy ke vstupu pro měření ampérmetrem  

 
 
Poznámka: 
a) Při osciloskopickém měření může být zapojen i kabel osciloskopu – kanál A 
b) Pokud není připojená žádná sonda, objeví se hlášení: No probe on channel (viz Obr.91) 
c) Pokud bude připojená špatná sonda, bude hlášeno: Bad probe on chanel (viz Obr. 92) 
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Obr.91 - Multi Diag Scope v režimu ampérmetru s hlášením o 
nepřipojené sondě ke vstupu pro měření (Obr. z verze 7.2.4) 

Obr. 92 - Multi Diag Scope v režimu ampérmetru s hlášením o 
nevhodné připojené sondě ke vstupu pro měření (Obr. z verze 
7.2.4) 

 
 
14.4.1 PROUDOVÝ SNÍMAČ – 5/50 A 

Střídavý/stejnosměrný klešťový proudový snímač je příslušenstvím Multi-
Diag Scope, s kterým je možnost měřit malé elektrické proudy až do 50 A 
(stejnosměrný i střídavý), v kmitočtovém rozsahu do 5 kHz. 
Při měření proudu tímto proudovým snímačem není potřebné přerušit 
obvod nebo porušit izolaci. 
Rozšířené měřicí čelisti dovolují provádět měření ve stísněných 
prostorách. 
Snímač je napájen přímo z Multi-Diag Scope, takže není nutnost použití 
baterie. 
Přepínač na proudové sondě slouží pro přepínání rozsahů 5 A / 50 A. 
Více – viz kap. Nulování offsetu proudového snímače 

 
 
 
14.4.2 PROUDOVÝ SNÍMAČ – 500 A 

Střídavý/stejnosměrný klešťový proudový snímač je příslušenstvím Multi-
Diag Scope, s kterým je možnost měřit běžný elektrický proud až do 500 A 
(střídavý) / 350A (stejnosměrný), v kmitočtovém rozsahu do 400 Hz. 
Při měření proudu tímto proudovým snímačem není potřebné přerušit obvod 
nebo porušit izolaci. 
Snímač je napájen přímo z Multi-Diag Scope, takže není nutnost použití 
baterie. 
Více – viz kap. Nulování offsetu proudového snímače 

 
 
 
NULOVÁNÍ OFFSETU PROUDOVÉHO SNÍMAČE 

Proudový snímač nesmí být připojen na žádný vodič, kterým protéká proud a musí být uzavřen. Stiskem tlačítka 

 (viz Obr. 94) je nulování provedeno. Doporučuje se používat pro měření malých proudů. 
 
Poznámka: 
Proudové snímače (5/50A a 500A) s možností nulování přímo na proudovém snímači a to i při 
osciloskopickém měření (viz Obr. 93). 
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Na měření stejnosměrného proudu má vliv 
stejnosměrná magnetizace jádra. Proto se musí 
občas provést nulování i při přepnutí rozsahu  
(proudový snímač 5/50A). To se provádí 
softwarově na digitálním ampérmetru v Multi-
Diag Scope nebo: 
 
a) Proudový snímač 5-50A 
stiskem nulovacího tlačítka přímo na proudovém 
snímači (poz 1). 
 
b) Proudový snímač 500A 
otáčením nulovacího knoflíku přímo na 
proudovém snímači.Nulování se provádí 
otáčením nulovacího knoflíku (poz 2) 
 
V době nulování musí být čelisti zavřené a 
proudový snímač musí být mimo vodič. 

Obr. 93 – Nulovací ovládací prvky u proudových sond 5-50A/500A 

 
 

 

Okamžitá hodnota měřeného 
proudu 

Minimální hodnota proudu ze 
všech okamžitých hodnot proudu 

od počátku měření (to je po 
zapnutí ampérmetru nebo  po 
vynulování tlačítkem RESET 

MIN/MAX) 

Maximální hodnota proudu ze 
všech okamžitých hodnot proudu 

od počátku měření (to je po 
zapnutí ampérmetru nebo  po 
vynulování tlačítkem RESET 

MIN/MAX) 

Nulování zobrazovaných 
hodnot proudu MIN a MAX 

Vypínání a zapínání 
zobrazování hodnot proudu  

MIN a MAX 

Přepínání mezi měřením 
stejnosměrného a střídavého 

proudu 
Nulování offsetu 

proudového snímače 

Přidání záznamu do tiskové 
fronty (funguje pro číslicová 

měření). Funkce je podrobně 
popsána v kapitole 

Tisková fronta 

 
Obr. 94 - Multi-Diag Scope v režimu ampérmetru se zobrazováním minimální a maximální hodnoty měřeného proudu (Obr. z verze 7.2.4) 

 
 
14.5 OHMMETR 

K měření se používá Kabel osciloskopu – kanál A, který se zapojuje do konektoru Ch-A (viz Obr. 95) 
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Obr. 95 – Připojení Kabelu osciloskopu – kanál A ke vstupu pro měření ohmmetrem 

 
 
14.5.1 NULOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH ODPORŮ MĚŘÍCÍ SONDY 

Měřící hroty přiložíme k sobě a stiskneme tlačítko  (viz Obr.96). Tím je nulování provedeno. Doporučuje 
se používat při měření malých hodnot odporu. 
 
 
14.5.2 MĚŘENÍ ODPORŮ 

 

Hodnota měřeného odporu. 

Přepnutí do režimu 
měření odporů 

Přepnutí do režimu 
testu vodivosti 

Přepnutí do režimu 
testu diod 

Nulování přechodových 
odporů měřící sondy 

Přidání záznamu do tiskové 
fronty (funguje pro číslicová 

měření). Funkce je podrobně 
popsána v kapitole 

Tisková fronta 

 
Obr.96 – Multi-Diag Scope v režimu ohmmetru (Obr. z verze 7.2.4) 
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Obr.97 - Multi Diag Scope v režimu ohmmetru s hlášením o 
rozpojeném obvodu (Obr. z verze 7.2.4) 

Obr.98 - Multi Diag Scope v režimu ohmmetru s hlášením o 
nepřipojené sondě ke vstupu pro měření (Obr. z verze 7.2.4) 

 
 
14.5.3 TEST VODIVOSTI 

Test vodivosti – ohmmetr je v režimu měření malých odporů do 15 Ohmů. Měření je doprovázeno zvukovou 
signalizací (pomocí zvukové karty PC). 
 

Velikost měřeného odporu Zvuková signalizace 

0 až 5 Ohmů trvalý tón 

5 až 15 Ohmů přerušovaný tón 

větší než 15 Ohmů bez tónu, zobrazováno hlášení Circuit open (obvod rozpojen) 

 

  
Obr. 99 – Multi-Diag Scope v režimu testu vodivosti (Obr. z verze 7.2.4) 

 
 
14.5.4 MĚŘENÍ DIOD 

Test diod – slouží ke kontrole polovodičového přechodu diod v propustném i závěrném směru. 
 



Kap. I - Základní manuál Multi-Diag Scope 

Scope_manual_cz-v110.docx — 43 —  

  
Obr. 100 – Multi-Diag Scope v režimu testu diod (Obr. z verze 7.2.4) 

 
 
14.6 MĚŘENÍ NA VN – SEKUNDÁR – OD VERZE SW 11.0 

Měření se provádí pomocí VN snímačů, které se nasazují na VN kabely nebo zapalovací modul.  
Typy VN snímačů a jejich použití v osciloskopu – viz Kap. I - 14.6.1 až Kap. I - 14.6.4 
 
 
14.6.1 VN SNÍMAČ N (AT111 4018) + VN REFERENČNÍ KABEL (AT 111 4056) 

Volitelné příslušenství pro Multi-Diag Scope 
VN snímač N slouží pro měření vysokého napětí na zapalovacích 
svíčkách vozidel nasazením na VN kabel – viz Obr. 101. 
 
Při měření na VN kabelech, kdy požadujeme přesně měřit 
přeskokové napětí, je nutné zařadit mezi zapalovací kabel a svíčku 
VN Referenční kabel. Na tento VN Referenční kabel se poté 
nasadí VN snímač N – viz Obr. 102 

 

 
 

 

Ukostření 
VN snímače N 

Vysokonapěťový 
snímač N 

Vysokonapěťový 
kabel 

 

 

Ukostření 
VN snímače N 

Vysokonapěťový 
snímač N 

Vysokonapěťový 
referenční kabel 

Vysokonapěťový 
kabel 

 
Obr. 101 – Měření vysokého napětí na jednom válci s VN kabely 
pomocí VN snímače N 

Obr. 102 – Měření vysokého napětí na jednom válci s VN 
kabely pomocí VN snímače N a VN Referenčního kabelu 
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14.6.2 VN SNÍMAČ C1 (AT111 4017) + VN REFERENČNÍ KABEL (AT 111 4056) 

Volitelné příslušenství pro Multi-Diag Scope 
VN snímač C1 slouží pro měření vysokého napětí na zapalovacích 
svíčkách vozidel nasazením na VN kabel – viz Obr. 103. 
 
Při měření na VN kabelech, kdy požadujeme přesně měřit 
přeskokové napětí, je nutné zařadit mezi zapalovací kabel a svíčku 
VN Referenční kabel. Na tento VN Referenční kabel se poté 
nasadí VN snímač C1 – viz Obr. 104 

 

 
 

 

Ukostření 
VN snímače C1 

Vysokonapěťový 
snímač C1N 

Vysokonapěťový 
kabel 

 

 

Ukostření 
VN snímače C1 

Vysokonapěťový 
kabel 

 

Vysokonapěťový 
referenční kabel 

Vysokonapěťový 
snímač C1 

 
Obr. 103 – Měření vysokého napětí na jednom válci s VN kabely 
pomocí VN snímače C1 

Obr. 104 – Měření vysokého napětí na jednom válci s VN 
kabely pomocí VN snímače N a VN Referenčního kabelu 

 
 
14.6.3 MĚŘENÍ VN NAPĚTÍ NA VN REFERENČNÍM KABELU 

viz Obr. 102 a Obr. 104. 
 
 
14.6.4 MĚŘENÍ NA VN – SEKUNDÁR POMOCÍ DOTYKOVÉHO VN SNÍMAČE 

 Dotykový VN snímač slouží k informačnímu zjišťování průběhů VN napětí na zapalovacích systémech 
tam, kde nejsou zapalovací kabely. 

 Snímač je připojitelný k osciloskopu i k motortesteru, případně minitesteru. 

 Snímač nezjišťuje absolutní hodnoty přeskokového napětí, ale poskytuje pouze hodnoty k porovnání 
funkčnosti jednotlivých zapalovacích modulů 

 Pro snadnější přístup k měřícím místům je k dispozici flexibilní přizpůsobení (natočení) konce snímače 
dle momentálních požadavků obsluhy 

 
Ukázka použití při jednoduchém porovnání VN průběhů mezi jednotlivými zapalovacími moduly je na Obr. 105.  
 

 
Obr. 105 – Dotykový VN snímač / A (AT111 3016) - ŠKODA Fabia 1,2 
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Přepínač citlivosti 

 Vyšší citlivost (viz poz 1) pro měření na zapalovacích modulech 

 Nižší citlivost (viz poz 2) pro měření na zapalovacích kabelech 

Obr. 106 – Přepínač citlivosti na Dotykovém VN snímači 

 
 
14.7 SIGNALIZACE O DOSAŽENÍ SATURAČNÍCH OBLASTÍ NA VSTUPU 

Pokud se nastavila menší vstupní citlivost než je skutečná (viz poznámka na Obr. 39 nebo Obr. 50), dochází 
k tzv. saturaci. Signál je oříznut a saturační oblast je šrafována (viz následující obrázky Obr. 107 až Obr. 110). 
 

 

 

  

 

oblast saturace kanálu Ch-A 

 
Obr. 107 – Citlivost osciloskopu je k úrovni vstupního signálu 
nastavena správně. 

Obr. 108 – Úroveň vstupního signálu je větší než je nastavena 
citlivost kanálu Ch-A (oblast saturace je vyšrafována) 

 

 

 

oblast saturace kanálu Ch-A 

  

 

oblast saturace kanálů Ch-A i Ch-B 

oblast saturace kanálu Ch-A 

 
Obr. 109 – Úroveň vstupního signálu je větší než je nastavená 
citlivost u kanálu Ch-A (oblast saturace je vyšrafována). U 
kanálu 
Ch-B je citlivost osciloskopu k úrovni vstupního signálu 
nastavena správně. 

Obr. 110 – Úroveň vstupních signálů je větší než jsou nastaveny 
citlivosti obou kanálů Ch-A i Ch-B (oblasti saturace jsou  
vyšrafovány) 

 
Tato funkce se promítá do následujících oblastí: 

 v okamžitých záznamech, zobrazování, ukládání, tisk  

 v dlouhých záznamech, zobrazování, ukládání, tisk   

 v zobrazování měřených hodnot (maxima, minima) 

 v zobrazování kurzorových měření 
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14.8 UNIVERSÁLNÍ PŘIPOJOVACÍ SADA 

 

Při hledání závad v elektronickém systému se většinou neobejdeme bez 
měření na příslušném obvodu, ke kterému je u novějších typů vozidel velmi 
obtížný přístup. Propichování izolace vodičů je nepřípustné, a proto je nutné 
používat jiný způsob připojení.  
 
Vhodným doplňkem Multi-Diag Scope je Univerzální připojovací sada, 
která toto připojení umožňuje 

 

   
 
Sada obsahuje několik pomocných adaptérů, kterými lze připojit Multi-Diag Scope ke konektoru měřeného prvku 
nebo kabeláže. Měřený prvek může být přitom odpojen nebo připojen do obvodu a měření lze potom provádět při 
funkci, tj. například i při jízdní zkoušce. 
 
 

15. TISKOVÁ FRONTA 

Tisková fronta slouží ke snadnému a efektivnímu tisku naměřených hodnot z různých okamžitých číslicových 
měření jak z Motortesteru tak i Osciloskopu. 
Tisková fronta se chová jako zásobník, do kterého si uživatel postupně střádá jednotlivé záznamy výsledků 
měření, které chce později vytisknout. Teprve na uživatelův pokyn je tento zásobník najednou vytištěn.  
 
Upozornění: 
Graficky zobrazené průběhy jsou vytištěny ihned, dle Kap. I - 14.2.14 
 
 
15.1 POUŽÍVÁNÍ TISKOVÉ FRONTY 

Samotné používání této funkce je jednoduché a intuitivní. Pokud chcete aktuálně měřené hodnoty vytisknout 
(přidat do tiskové fronty) klikněte na tlačítko „Tisk“, které je umístěno na obrazovce – pokud je možné tisknout 
hodnoty z daného měření. Zobrazí se hlavní panel tiskové fronty viz Obr. 111. 

 

Adaptér 

T-adaptér 
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4 

5 

6 

1 

2 

3 

 

 
Obr. 111 – Hlavní panel tiskové fronty 

 
1 - Udává aktuální počet záznamů v tiskové frontě 
 
2 - Tlačítko pro vytištění celé tiskové fronty na tiskárně – tisk bude proveden na defaultně zvolené tiskárně (na 

té, která je nastavena jako výchozí ve Vašem systému Windows). Tisknout lze libovolně krát. Tisková fronta 
se tedy po tisku sama nevyprázdní ! 

  Před samotným tiskem může uživatel vyplnit identifikační údaje vozidla, na kterém měření probíhalo. Tato 
identifikace je zapamatována dokud nedojde k vymazání fronty. Na vytištěném dokumentu se automaticky 
zaznamená také aktuální datum a čas. 

 
3 - Tlačítko pro opuštění tohoto menu 
 
4 - Tlačítko pro vyprázdnění (vymazání) tiskové fronty 
 
5 - Tlačítko pro náhled obsahu tiskové fronty. Podrobněji viz. níže „Náhled tiskové fronty“ (Kap. I - 15.2). 
 
6 - Tlačítko pro přidání záznamu do tiskové fronty. Před přidáním má uživatel možnost vložit komentář 

k přidávanému záznamu, který je vytištěn společně s tímto záznamem. Uživatel má tak možnost 
poznamenat si např. za jakých podmínek měření probíhalo. Po přidání položky se menu automaticky uzavře. 
Pokud tedy budete chtít ihned poté tisknout, musíte menu znovu vyvolat stiskem libovolného tlačítka 
„Tisknout“ 

 
 
15.2 NÁHLED TISKOVÉ FRONTY 

Tato funkce slouží k nahlédnutí a editaci obsahu tiskové fronty. Pokud není fronta prázdná, pak se zobrazí 
seznam jednotlivých záznamů např. viz Obr. 112 
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1 2 3 

 

 

Jednotlivé položky jsou odděleny vodorovnou čárou a 
zobrazují to, co se skutečně vytiskne. 
Ke každé položce existují tři ovládací tlačítka: 

1 
 

Povoluje či zakazuje tisk této položky 

2 
 

Umožňuje změnit poznámku této položky 

3 
 

Odstraní (smaže) tento záznam z tiskové 
fronty 

Poznámka: 
Tisková fronta funguje pro číslicová měření. 
Tisk osciloskopických grafů a průběhů z „Record 
Analyzeru“ probíhá odděleně a graf je vždy ihned 
vytištěn na samostatný list. 

Obr. 112 – Náhled do tiskové fronty 
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Kap. II - Multi-Diag Motortester

1. ÚVOD 

Připojením Multi-Diag Motortesteru (dále jen Motortester) k Multi-Diag Scope se tato sestava stává typickým 
automobilovým osciloskopem, který je schopen zobrazovat důležité diagnostické veličiny na zapalování 
zážehových motorů jako je VN na svíčkách a primární napětí cívky. Současně umožňuje měření otáček motoru 
a úhlu styku. 
 
Po doplnění Motortesteru dalšími snímači z volitelného příslušenství je možno vybudovat kompletní univerzální 
motortester pro zážehové i vznětové motory. 
 
 

2. POSTUP PROPOJENÍ MULTI-DIAG SCOPE S MOTORTESTEREM 

   

   
Obr. 113 – Postup propojení Multi-Diag Scope & Motortester 

 
 

3. INICIALIZACE PROGRAMU PRO MOTORTESTER 

Po nainstalování programu Multi-Diag Scope (viz Kap. I - 9.2), zapojení modulu Motortester (viz Kap. I - 2 ) a 
po spuštění programu (viz Kap. I - 12) se může inicializovat vlastní aplikace kliknutím na ikonu „M“ (viz kurzor na 
Obr. 114).  
 

 
 

Obr. 114 – Záložka pro přepnutí do Motortesteru (Obr. z verze 7.2.4)  

 
Po předchozím navolení záložky Motortester ze zobrazí základní nabídka (viz Obr. 115). 
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Obr. 115 – Multi-Diag Motortester - Základní nabídka (Obr. z verze 7.2.4) 

 
 
a) Měření na zážehových motorech, Kap. I - 5 
b) Měření na vznětových motorech, viz Kap. I - 6 
 
 

4. CHYBOVÉ HLÁŠENÍ PŘI NEPŘIPOJENÉM MOTORTESTERU 

Pokud nebude připojen motortester zobrazí se chybové hlášení o tomto problému (viz Obr. 116) 
 

 
Obr. 116 – Dialogové okno s chybovým hlášením o nepřipojeném Motortesteru 

 
 

5. MĚŘENÍ NA ZÁŽEHOVÝCH MOTORECH 

Následující skupina měření je určena výhradně pro zážehové (benzínové) motory (viz Obr. 117) a obsahuje 
následující druhy měření: 

 Měření předstihu 

 Současné měření napětí a proudu 

 Měření na primárním vinutí VN cívky 
o Měření napětí na primárním vinutí VN cívky  
o Měření úhlu styku 

 Měření na sekundárním vinutí VN cívky 
o Měření vysokého napětí na jediném válci 
o Měření vysokého napětí na všech válcích najednou  
o Měření vysokého napětí na vybraném válci 

 Měření teploty oleje 

 Osciloskop s funkcí měření frekvence signálu 

 Osciloskop s funkcí měření otáček motoru 
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Obr. 117 – Menu pro měření na zážehovém motoru 

 
 
5.1 PŘEDSTIHOMĚR 

Ve funkci předstihoměru se měří otáčky, předstih zážehu a teplota oleje. Měřené hodnoty jsou zobrazovány na 
monitoru (viz Obr. 118). 
 

  
Obr. 118 – Obrazovka pro měření předstihu  Obr. 119 – Stroboskop 

 
Poznámka k Obr. 118:  

Chybějící tlačítko  viz Kap. I - 15 - TISKOVÁ FRONTA 

 
 
Pro snímání okamžiku zážehu slouží zážehový snímač (viz Obr. 121). Pro určení horní úvrati (HÚ) lze použít buď 
stroboskop, induktivní snímač nebo polovodičový snímač.  
 
 
STROBOSKOP 

Stroboskop slouží pro určení horní úvrati klikového hřídele.  
 
Měření se stroboskopem je velmi jednoduché. Pomocí tlačítek (+) a (–) (viz Obr. 119) na tělese stroboskopu se 
nastaví shoda rysek na řemenici a bloku motoru. Poté se na displeji odečte hodnota předstihu při daných 
otáčkách.  
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Obr. 120 – Klávesnice stroboskopu 

 

Tlačítko pro zapnutí / vypnutí pomocného zdroje světla 

 

Tlačítko pro kladný posun rysky na řemenici motoru (ke zjištění předstihu) 

 

Tlačítko pro záporný posun rysky na řemenici motoru (ke zjištění předstihu) 

 

Po zmáčknutí tlačítka (např. v době nastavení shody rysky na řemenici a bloku motoru) se na displeji 
zablokují („zamrznou“) poslední změřené údaje, které zčervenají. 
Po odečtení hodnoty předstihu a po opětovném zmáčknutí tlačítka se displej odblokuje.  

 
 

 
 

 

VN snímač N 

Zážehový snímač N 

 
Obr. 121 – zážehový snímač N (AT102 3008) 

 
 
Při měření pomocí induktivního či polovodičového snímače se hodnota předstihu automaticky vypočítává ze sig-
nálů snímačů a je zobrazována na displeji. Protože na setrvačníku měřeného motoru může být jedna i více značek 
a tyto značky mohou být posunuty vzhledem k horní mrtvé poloze, je nutné mít možnost tyto parametry do 

přístroje zadávat. K tomu slouží speciální funkce, která se vyvolává stiskem tlačítka , které je součástí 
nabídky Měření na zážehovém motoru (viz Obr. 117).  
 
V této funkci, která je podrobněji popsána v Kap. I - 7, lze také volit další parametry motoru (např. počet válců, 
dvoutakt-čtyřtakt atd.). 
 
 
Upozornění:  
a) Implicitně je nastaveno měření předstihu pomocí stroboskopu. Chcete-li měřit pomocí induktivního 

nebo polovodičového snímače musíte příslušné měření vybrat tlačítkem viz Obr. 122. 
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Tlačítko pro výběr 

induktivního snímače 

Tlačítko pro výběr 
polovodičového  snímače 

Tlačítko pro výběr 
stroboskopu 

 
Obr. 122 – Tlačítka pro výběr snímače polohy KH 

 
b) V případě, že není připojena sonda pro měření otáček, není možné předstih vůbec měřit. Na tuto 

skutečnost upozorňují chybové zprávy např. „Chybná sonda“. 
c) Pokud jsou zobrazovány místo hodnot „---“ pak jsou měřeny neplatné hodnoty, např. v důsledku 

přechodových stavů či nesprávně připojených sond v motoru. 
 
 
5.2 MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDU 

Tato funkce umožňuje současně číslicově měřit napětí a proud (viz Obr. 123).  
 
Pokud je připojen snímač otáček a správně nastaven v sekci „Param“, jsou vpravo nahoře zobrazovány otáčky 
motoru.  
 

Po stisku funkčního tlačítka  se vedle zobrazovaných měřených hodnot napětí a proudu zobrazují 

maximální a minimální hodnoty napětí a proudu od počátku měření nebo od stisku tlačítka . Opětovným 

stiskem tlačítka  se vrátí původní forma zobrazování. 

 

Tlačítko  slouží ke kompenzaci stejnosměrné magnetizace jádra *). 

 
U proudových snímačů 5-50A / 500A lze provést nulování přímo na snímači a to i při osciloskopickém měření (viz 
Obr. 93). 
 
POZN. *) KOMPENZACE STEJNOSMĚRNÉ MAGNETIZACE JÁDRA 

Při měření s proudovými snímači může docházet k chybě měření vlivem stejnosměrné magnetizace jádra. Proto 

je u číslicového měření proudu možno tuto chybu kompenzovat stlačením tlačítka  při nepřipojeném 

proudovém snímači na měřený vodič. 
 

Přepínací tlačítko  slouží pro: 

a) měření střední hodnoty napětí a proudu (vhodné pro měření stejnosměrných napětí a proudů - symbol 

) 

b) měření efektivní hodnoty (vhodné pro měření střídavých napětí a proudů - symbol ) 

 
Poznámka: 
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Jelikož je možné mít k Motortesteru připojeny dva proudové snímače současně, lze pomocí tlačítek programově 
tyto snímače vybírat a tím mezi nimi přepínat. Je-li připojen pouze jeden snímač, pak tlačítka pro výběr 
proudového snímače nejsou k dispozici. 
 
Upozornění: 
Proudové snímače se nesmí umístit k blízkosti silného magnetického pole, protože může být ovlivněna přesnost 
měření (např. místo k alternátoru na baterii). 
 

  

 

Aktuální proudový snímač 

Tlačítka pro výběr proudového snímače 

    
 

Obr. 123 – Měření napětí a proudu (Obr. z verze 7.3 - jen pro názornost) 

 
Poznámka k Obr. 123:  

a) Chybějící tlačítko  viz Kap. I - 15 - TISKOVÁ FRONTA 

b) V případě použití nových druhů proudových snímačů, budou tlačítka pro výběr proudových snímačů 
odpovídat patřičnému použitému snímači. V tomto případě jsou použity snímače 50A a 500A. 

 
 
5.3 MĚŘENÍ NA VN - PRIMÁR 

K měření se používá kabel osciloskopu – kanál A připojený na primární vinutí zapalovací cívky a kostru vozidla. 
Po výběru a potvrzení funkce „Měření na VN – primár“ jsou ještě nabízeny dvě možnosti zobrazování (viz Obr. 
124). 
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Obr. 124 – Menu při měření na VN - primár 

 
 
5.3.1 NAPĚTÍ NA PRIMÁRNÍM VINUTÍ 

Potvrzením první nabídky je průběh napětí na primárním vinutí cívky zobrazován ve formě osciloskopického 
průběhu (motortester se přepne do režimu osciloskop). Pro návrat do motortesteru klikněte na záložku 
motortesteru (viz kurzor na Obr. 114 ). 
 
Průběh napětí je zobrazován tak, aby se na obrazovce zobrazil právě jeden celý průběh mezi dvěma rozepnutími 
kontaktů nezávisle na otáčkách motoru, viz Obr. 125.  
 
Měřítko vodorovné osy obrazovky je ve stupních klikového hřídele na dílek (°KH/Div). Takto lze pro různé otáčky 
motoru sledovat průběh na kontaktech přerušovače a zároveň odečítat uhel sepnutí kontaktů. 
 

 

 

Poznámka: 
Osciloskop je implicitně přednastaven na 
optimální hodnoty 

Obr. 125 – Měření napětí na primárním vinutí VN cívky   

 
 
5.3.2 MĚŘENÍ ÚHLU STYKU 

Potvrzením druhé nabídky je zobrazeno měření úhlu styku v číselné formě viz Obr. 126 
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Obr. 126 – Měření úhlu styku 

 
Poznámka k Obr. 126:  

Chybějící tlačítko  viz Kap. I - 15 - TISKOVÁ FRONTA 

 
 
 
5.4 MĚŘENÍ NA VN – SEKUNDÁR 

Tato nabídka obsahuje měření vysokého napětí na zapalovacích svíčkách automobilu. Měření se provádí pomocí 
VN snímačů, které se nasazují na VN kabely nebo zapalovací modul.  
Pro měření VN na sekundárním vinutí jsou k dispozici následující možnosti: 

 Měření na jediném válci 

 Měření na všech válcích 

 Měření na vybraném válci 
 

  
Obr. 127 – Nabídka při měření na VN – sekundár 

 
 
5.4.1 TYPY VN SNÍMAČŮ A JEJICH POUŽITÍ V MOTORTESTERU 

5.4.1.1 VN SNÍMAČ N (AT111 4018) 

Pro zapalování s VN kabely. Ukázka připojení je na Obr. 128. 
 



Kap. II - Multi-Diag Motortester 

Scope_manual_cz-v110.docx — 57 —  

 
Obr. 128 – VN snímač N (AT111 4018) 

 
 
 
5.4.1.2 VN SNÍMAČ C4 (AT111 4007) 

Pro zapalování s VN kabely. Ukázka připojení je na Obr. 129 
 

 

 

 

 

 

 

 

VN snímač C4 

 
Obr. 129 – VN snímač C4 (AT111 4007) 

 
 
5.4.2 SYNCHRONIZACE MĚŘENÍ VN 

V případě měření na jednom válci (viz Obr. 130 a Obr. 131) se černý zážehový snímač spolu se snímačem VN 
(v případě snímače C4 pouze jeden VN označený červeně) připojí na kabel měřeného válce. 
 
V případě měření na více válcích (viz Obr. 132 až Obr. 135) je důležité označit v pořadí zapalování první válec 
černým zážehovým snímačem a šedý zážehovým snímačem připojit tak, aby jeho signál informoval 
motortester o okamžiku zapalování ostatních válců. Pro měření na zapalování s jednoduchou cívkou se šedý 
zážehový snímač připojí mezi cívku a rozdělovač. Pro měření na zapalování s dvojitou cívkou se šedý zážehový 
snímač připojí na jeden z kabelů vedoucích z druhé cívky, než na které je připojen černý zážehový snímač. 
 
V některých případech bude nutné pro připojení snímačů zajistit propojení zapalovacího zdroje a svíčky vhodným 
kabelem.  
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5.4.2.1 PŘIPOJENÍ SNÍMAČŮ PRO MĚŘENÍ NA JEDNOM VÁLCI 

 

 

 

 

Zážehový snímač N2 

(černá barva) 

Ukostření snímače 

VN snímač N 

 
Obr. 130 – Měření VN na jednom válci - dvouvývodová cívka s kabely (použit VN snímač typ N a černý zážehový snímač z typu N2) 

 

 

 

 

 

Zážehový snímač N2 

(černá barva) 

Ukostření snímače 

VN snímač N 

 
Obr. 131 – Měření VN na jednom válci - systém s rozdělovačem (použit VN snímač typ C4 a černý zážehový snímač z typu N2) 

 
5.4.2.2 PŘIPOJENÍ SNÍMAČŮ PRO MĚŘENÍ NA VŠECH VÁLCÍCH 

 

 

 

 

 

 

VN snímač C4 

Zážehový snímač N2 

(šedá barva) 

Zážehový snímač N2 

(černá barva) 

 
Obr. 132 – Měření VN na všech válcích - dvouvývodová cívka s kabely (použit VN snímač typ C4 a dvojitý zážehový snímač typ N2) 
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Ukostření snímače 

VN snímač N 

Zážehový snímač N2 

(šedá barva) 

Zážehový snímač N2 

(černá barva) 

 
Obr. 133 – Měření VN na všech válcích - systém s rozdělovačem (použit VN snímač typ N a dvojitý zážehový snímač typ N2) 

 

 

 

 

 

 

 

VN snímač C4 

Zážehový snímač N2 

(šedá barva) 

Zážehový snímač N2 

(černá barva) 

 
Obr. 134 – Měření VN na všech válcích - měřeno za rozdělovačem (použit VN snímač typ C4 a dvojitý zážehový snímač typ N2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

VN snímač C4 

Zážehový snímač N2 

(šedá barva) 

Zážehový snímač N2 

(černá barva) 

 
Obr. 135 – Měření VN na všech válcích - měřeno před rozdělovačem (použit VN snímač typ C4 a dvojitý zážehový snímač typ N2) 
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5.4.2.3 MĚŘENÍ VN NAPĚTÍ NA VN REFERENČNÍM KABELU 

Při měření na VN kabelech, kdy požadujeme přesně měřit přeskokové napětí, je nutné zařadit mezi zapalovací 
kabel a svíčku VN Referenční kabel (AT111 4056). Na tento „RV Referenční kabel“ se poté nasadí patřičný VN 
snímač. Ukázka zapojení snímačů i „VN Referenčního kabelu“ je názorné z Obr. 136. 
 

 
 

 

Stávající VN kabel 

 

Referenční kabel VN snímače 

VN snímač N 
VN snímač C4 

 
Obr. 136 – Umístění VN snímače C4 nebo VN snímače N na referenčním kabelu VN snímače 

 
 
5.4.3 MĚŘENÍ NA JEDINÉM VÁLCI 

Osciloskop je již přednastaven na optimální hodnoty. 
 
Toto měření je určeno pro zapalování s VN kabely. Po výběru této funkce se zobrazuje sloupcový graf VN pro 
jeden válec (viz Obr. 137 nebo Obr. 138). 
 

    
Obr. 137 – Měření na jednom válci – průměr ze 4 posledních 
vzorků (výchozí nastavení) 

Obr. 138 – Měření na jednom válci 

 
POZNÁMKA K OBR. 137 A OBR. 138 (POPIS TLAČÍTEK ON / OFF): 

Stisknutím tlačítek  nebo  se zapíná / vypíná průměrování ze 4 posledních vzorků měření. 
Aktuální stav je zobrazován na displeji (viz Obr. 137 nebo Obr. 138). 
 
Sloupcový graf zobrazuje aktuální špičkovou hodnotu VN napětí na vybraném válci, v pravém horním rohu jsou 
zobrazovány otáčky (v případě správně připojeného snímače otáček). 
 

Kliknutím na tlačítko  se přejde do osciloskopického měření průběhu VN (viz Obr. 139). 
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1 

2 

 

Ze zobrazovaného průběhu lze vyčíst dobu hoření 
jiskry (1) i špičkovou (zápalnou) hodnotu (2) VN 
napětí. 

Obr. 139 – Osciloskopické měření VN – sekundár na jediném válci 

 
Po navolení parametrů pro zapalování s dvojitou cívkou s VN kabely se v sloupcovém grafu VN pro jeden válec 
objeví dva sloupce a po navolení osciloskopického měření dva průběhy VN. Jeden sloupec (průběh) odpovídá 
měření v době pálení do „výfuku“ a druhý sloupec (průběh) odpovídá měření v době pálení do „komprese“. 
 
 
5.4.4 MĚŘENÍ NA VŠECH VÁLCÍCH 

Osciloskop je již přednastaven na optimální hodnoty. 
 
Vzhledem k tomu, že VN snímač umožňuje měřit až 4 válce najednou, je možné zobrazovat hodnoty všech (max. 
4) válců najednou. Po zvolení této možnosti se zobrazí obrazovka – viz Obr. 140. 
 
Význam sloupců je stejný jako u měření na jediném válci. Jednotlivé sloupce jsou označeny čísly snímačů. 
 
 

    

Obr. 140 – Měření na všech válcích Obr. 141 – Měření VN na všech válcích (více viz Kap. I - 5.4.4.2) 

 
Popis tlačítek ON / OFF viz Poznámka k Obr. 137 a Obr. 138. 
 
POZNÁMKA K OBR. 140 (POPIS TLAČÍTKA SYNC): 

Jelikož u dvou-vývodové cívky svíčka pálí do komprese i do výfuku, slouží tlačítko  pro přepínání 
zobrazování průběhů mezi těmito režimy. Tzn., že v době pálení do „výfuku“ je přeskokové napětí nižší, avšak 
při pálení do „komprese“ je přeskokové napětí vyšší. 
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Po zvolení tlačítka  se přejde do osciloskopického měření všech čtyř VN napětí najednou (viz Obr. 
141). 
 
Pro toto měření jsou zobrazovány pouze zajímavé části z celých průběhů VN napětí na svíčkách. Vždy je 
vidět pouze oblast zážehu a část hoření jiskry. Z toho důvodu je schválně potlačen rastr obrazovky. 
 
 
5.4.4.2 ZAPOJENÍ VN SNÍMAČŮ C4 

Průběhy na jednotlivých snímačích jsou barevně odlišeny a jejich pořadí odpovídá číslům snímačů.  
 
Pro názornost uvádíme příklad z vozidla ŠKODA FELICIA, kde pořadí zapalování v jednotlivých válcích je 
uspořádáno systémem 1-3-4-2 (počítáno dle pořadí válce).  
 
Snímače se tedy nasazují v tomto pořadí (viz Obr. 129): 
Snímač č.1 = 1. válec Snímač č.2 = 3. válec  Snímač č.3 = 4. válec  Snímač č.4 = 2. válec 

 
 
5.4.4.3 MĚŘENÍ NA DVOU-VÝVODOVÉ CÍVCE 

Toto měření je určeno pro zapalování s dvojitou cívkou s VN kabely. 
Před vlastním měřením je nutné nastavit parametry potřebné k tomuto měření, viz Kap. I - 7. 
 
Polarita průběhu VN napětí u dvou-vývodové cívky je na jednom vývodu kladný a na druhém záporný. Avšak tato 
polarita VN napětí na jednotlivých válcích není u všech vozidel stejná. Proto je nutné tuto polaritu nastavit, aby 
průběh snímaného signálu byl zobrazován v kladných hodnotách (pro lepší čitelnost a porovnání jednotlivých 
válců). 
 
Nastavení je možno provést manuálně (režim Manual – viz Kap. I - 5.4.4.3A) nebo to ponechat na přístroji (režim 
Auto – viz Kap. I - 5.4.4.3B), kdy přístroj nastavuje polaritu sám. 
 
 
A. REŽIM MANUAL 

Po navolení tohoto režimu (viz Kap. I - 7, Obr. 117 a Obr. 162) se zobrazí další upřesňující nabídka „Polarita VN 
senzorů“ (viz Obr. 142), ve kterém lze přepínat polaritu VN průběhu.  
Všechny průběhy by měly být zobrazovány v kladné polaritě. Pokud je některý průběh zobrazován v záporné 
polaritě, je nutno změnit tuto polaritu u příslušného VN snímače (senzoru). 
Osciloskop je přednastaven pro zobrazování VN průběhu v kladné úrovni signálu. Polarita VN průběhu je 
dána zapojením začátku a konce sekundárního vinutí zapalovací cívky. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

 
Obr. 142 – Upřesňující menu po volbě Typ VN cívky (Double) a ukázka špatně provedené korekce. 

Polarita třetího (modrého) průběhu byla zvolena špatně, protože je průběh překlopen do záporné úrovně. 
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B. REŽIM AUTO 

Po navolení tohoto režimu (viz Kap. I - 7, Obr. 117 a Obr. 161) se přístroj nejprve snaží zjišťovat pro jednotlivé 
válce polaritu VN průběhů (viz Obr. 143) a automaticky jejich polaritu případně přepnout do kladné hodnoty.  
 

  
Obr. 143 – Hlášení o zjišťování polarity VN průběhů Obr. 144 – Hlášení po nezdařilém testu polarity VN průběhů 

 
 
Tato akce může trvat až desítky sekund. Pokud se akce nezdaří, objeví se informační okno o nezdaru (viz Obr. 
144). Po odstranění případného zdroje závady, lze tuto akci zopakovat nebo se vrátit do nastavení parametrů a 
navolit režim „Manual“ (viz Kap. I - 5.4.4.3A) 
 
Pokud se podaří zjistit polaritu VN průběhu, přístroj převede případné záporné hodnoty průběhů do kladných 
hodnot a začne je na monitoru zobrazovat formou sloupcových diagramů. 
 
Dokud se ale nezjistí, zda svíčky pálí do „komprese“ nebo do „výfuku“, je zobrazovaný průběh šedý (viz Obr. 
145). Po zjištění způsobu pálení svíčky, jsou již tyto průběhy modré (viz Obr. 146). 
 

Po zvolení tlačítka  se přejde do osciloskopického měření (viz Obr. 147 a Obr. 148). Princip 
zobrazování je stejný jako v předchozím popisu. 
 

    
Obr. 145 – Sloupcový diagram VN průběhu po zjištění polarity, 
jejím převedením do kladného průběhu a před zjištěním kam 
„pálí“ svíčky 

Obr. 146 – Sloupcový diagram VN průběhu po zjištění způsobu 
pálení svíčky (komprese / výfuk) 
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Obr. 147 – Osciloskopické zobrazení VN průběhu po zjištění 
polarity, jejím převedením do kladného průběhu a před zjištěním 
dobou pálení svíčky 

Obr. 148 – Osciloskopické zobrazení VN průběhu po zjištění 
způsobu pálení svíčky (komprese / výfuk), převedeno do kladných 
hodnot 

 
 
5.4.5 MĚŘENÍ NA VYBRANÉM VÁLCI 

Zapojení je shodné jako při měření na všech válcích (viz Kap. I - 5.4.4), ale VN je zobrazováno pouze pro 
JEDEN vybraný válec (viz Obr. 149). 
 

 

Tlačítka 

pro výběr válce 

 
Obr. 149 – Měření na vybraném válci 

 
Vybraný válec je označen červeně a je zobrazen pod sloupcem grafu. 
 

Po stisku tlačítka  se opět přejde do osciloskopického měření VN. Zde je pak zobrazeno i nové menu 
pro přepínání mezi válci (viz Obr. 150) 
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Tlačítka 

pro výběr válce 

 
Obr. 150 – Osciloskopické měření VN na vybraném válci 

 
 
5.5 MĚŘENÍ TEPLOTY OLEJE 

Po potvrzení této funkce jsou na displeji zobrazovány otáčky motoru a teplota oleje (je-li připojen teploměr a 
vložen do otvoru měrky oleje), viz Obr. 151. 
 
 

 
Obr. 151 – Měření teploty oleje 

 
 
5.6 OSCILOSKOP S MĚŘENÍM FREKVENCE 

Zobrazování a ovládání je shodné s osciloskopem Multi-Diag Scope bez Motortesteru, navíc je však ve stavovém 
poli osciloskopu zobrazována frekvence měřeného signálu viz Obr. 152. 
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Frekvence signálu 

 
Obr. 152 – Osciloskop s měřením frekvence 

 
 
5.7 OSCILOSKOP S MĚŘENÍM OTÁČEK MOTORU 

Zobrazování a ovládání je shodné s osciloskopem Multi-Diag Scope bez Motortesteru, navíc jsou však v dolním 
pravém rohu zobrazovány otáčky motoru viz Obr. 153. 
 

 

Otáčky motoru 

 
Obr. 153 – Osciloskop s měřením otáček motoru 

 
 

6. MĚŘENÍ NA VZNĚTOVÝCH MOTORECH 

Následující skupina měření je určena výhradně pro vznětové (dieselové) motory a obsahuje následující druhy 
měření: 

 Měření předvstřiku 

 Současné měření napětí a proudu 

 Měření signálu tlakového snímače 

 Měření teploty oleje 

 Osciloskop s funkcí měření frekvence signálu 

 Osciloskop s funkcí měření otáček motoru 
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Obr. 154 – Základní obrazovka pro měření na vznětovém motoru 

 
 
6.1 PŘEDVSTŘIKOMĚR 

Funkce předvstřikoměr slouží pro měření otáček motoru, předvstřiku (dynamický počátek dopravy paliva) a 
případně i teploty oleje u vznětových motorů. Měřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji, podobně jako u 
měření předstihu viz Obr. 155. 
 

  
Obr. 155 – Měření předvstřiku 

 
Pro snímání okamžiku počátku dopravy paliva slouží tlakový snímač připevněný na vstřikovacím potrubí prvního 
válce. Pro určení horní úvrati (HÚ) lze použít buď stroboskop, induktivní nebo polovodičový snímač. Měření 
předvstřiku je velmi podobné měření předstihu viz Kap. I - 5.1, pouze odečítáme místo hodnot předstihu hodnoty 
předvstřiku. 
 
 
6.2 MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDU 

Tato funkce je shodná s funkcí popsanou v Kap. I - 5.2. 
 
 
6.3 SIGNÁL Z TLAKOVÉHO SNÍMAČE 

Tato funkce slouží pro zobrazení průběhu signálu z tlakového snímače namontovaného na vstřikovacím potrubí 
motoru, viz Obr. 156.  
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Obr. 156 – Měření signálu z tlakového snímače 

 
 
Přendáváním tlakového snímače na vstřikovací potrubí jednotlivých válců je tak možné provádět relativní 
porovnání průběhů vstřikovacích tlaků. 
 
 
6.4 TEPLOMĚR 

Tato funkce je shodná s funkcí popsanou v kapitole Kap. I - 5.5. 
 
6.5 OSCILOSKOP 

Tato funkce je shodná s funkcí popsanou v kapitole Kap. I - 5.6. 
 
 
6.6 OSCILOSKOP S OTÁČKAMI 

Tato funkce je shodná s funkcí popsanou v kapitole Kap. I - 5.7. 
 
 

7. NASTAVENÍ PARAMETRŮ MOTORU A SNÍMAČŮ (PŘEDNASTAVENÍ MOTORTESTERU) 

Jak již bylo uvedeno v Kap. I - 5.1, Kap. I - 6.1 a Kap. I - 5.4.4.3, je pro některá měření nutné nastavit parametry 
motoru a snímačů. U měření, která takovéto nastavení vyžadují (viz Obr. 117 nebo Obr. 154), je k dispozici 

funkční tlačítko .  
 
Po jeho stisku se na displeji zobrazí nová nabídka „NASTAVENÍ MOTORTESTERU“ 
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Obr. 157 – Výchozí nastavení parametrů motortesteru po zapnutí přístroje pro zážehové, případně vznětové motory  

 
Poznámka: 
Po každém zapnutí přístroje jsou popisované parametry nastaveny na základní hodnoty (viz Obr. 157).  
Při jejich modifikaci jsou změněné hodnoty uchovány až do vypnutí přístroje, i když provádíme jakákoliv měření. 
 
 
7.1 POPIS TLAČÍTEK PŘI NASTAVENÍ MOTORTESTERU - MENU PARAM 
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Obr. 158 – Popis tlačítek pro nastavení parametrů motortesteru 

 
 
7.2 EDITAČNÍ (NASTAVOVACÍ) TLAČÍTKA 

(1) Změna hodnot jednotlivých položek nabídky se provádí pomocí šipek umístěných vpravo od 
hodnotového pole. 

 
(2) Počet válců: nastavuje se skutečný počet válců měřeného motoru. Lze nastavit 1 až 8 válců. 
 
(3) Počet značek: označuje počet značek na setrvačníku klikového hřídele motoru. Lze nastavit v rozsahu 

1 až 255. 
 
(4) Posun značky: označuje posun značky vůči horní mrtvé poloze klikového hřídele ve stupních. Lze 

nastavit v rozsahu  90°. 
 
(5) 2 takt/4 takt: zjednodušeně lze říci, že se zadává druh motoru (dvoutaktní nebo čtyřtaktní). Jako 

dvoutaktní se ale projevuje z hlediska zapalování i čtyřtaktní motor bez rozdělovače s dvojitou 
dvouvývodovou cívkou. 
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(6) Citlivost: nastavuje se citlivost vstupu zážehového nebo tlakového snímače. 
 Měnit tuto hodnotu z nastavené (=5) se doporučuje pouze v případě, že dochází k výrazně nepra-

videlnému měření otáček motoru. Korekcí této hodnoty, kterou je nutno vyzkoušet, se dá tento problém 
odstranit. Lze nastavit stupeň 1 až 7. 

 
(7) Typ otáčkového snímače: 
 a) Pro zážehové motory lze nastavit induktivní (IND), polovodičový (SEM) nebo zážehový 

(IGN) snímač 
 b) Pro vznětové motory lze nastavit induktivní (IND), polovodičový (SEM) nebo tlakový (PIE) 

snímač 
 
 (8) Typ VN cívky: (tento parametr je pouze pro zážehové motory). 
 Lze nastavit Jednoduchou (Simple) nebo Dvojitou (Double) cívku. 
 

 

  
 

Obr. 159 – Upřesňující menu po volbě Typ VN cívky (Simple) Obr. 160 – Upřesňující menu po volbě Typ VN cívky 
(Double)  

 
 (10) Nastavení VN senzorů: (tento parametr je pouze pro zážehové motory s dvou-vývodovou zapalovací 

cívkou). 
 Lze nastavit Auto nebo Manual. Více v Kap. I - 5.4.4.3 
 

 
 

 
 

Obr. 161 – Upřesňující menu po volbě 
Nastavení VN senzorů (Auto) – výchozí nastavení 

Obr. 162 – Upřesňující menu po volbě 
Nastavení VN senzorů (Manual) 

 
 
(11) Komparační úroveň: (tento parametr je pouze pro vznětové motory). 
 Jedná se o úroveň na průběhu signálu tlakového snímače, od které se vyhodnocuje velikost 

předvstřiku. Lze nastavit 11% nebo 15% úrovně z maximální úrovně tlakového signálu. 
(12) Typ tlakového snímače: (tento parametr pouze pro vznětové motory) 
 K sestavě přístroje je jako zvláštní příslušenství dodáván tlakový snímač CAPELEC = CAP., Pro 

měření je však možno použít i snímač AVL. V této položce je však nutné nastavit typ použitého 
snímače.  

 
 
7.3 POTVRZUJÍCÍ (RUŠÍCÍ) TLAČÍTKA 

(13) Obnovení změněných hodnot, nesmělo však být stisknuto potvrzovací tlačítko (14) 
 
(14) Potvrzení a zapsání změněných hodnot do paměti motortesteru. 
 
(15) O úspěšném nastavení parametrů do motortesteru je uživatel informován krátkým informačním 

oznámením (viz Obr. 158). 
 
(16) Návrat do měření 
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Kap. III - Speciální testy

1. ÚVOD 

Nabízený programový produkt usnadňuje a urychluje provádění vybraných měření a testů na zážehových a 
vznětových motorech tím, že pro konkrétní měření či test automaticky provede nastavení přístroje. V některých 
případech je současně s měřenými signály zobrazována hodnota otáček motoru. Rozsah volby jednotlivých testů 
je určen konfigurací přístroje. 
 
 
1.1 INICIALIZACE PROGRAMU SPECIÁLNÍ TESTY 

Po nainstalování programu Multi-Diag Scope (viz Kap. I - 9.2), zapojení modulu Motortester (viz Kap. I - 2 ) a 
po spuštění programu (viz Kap. I - 12) se může inicializovat vlastní aplikace kliknutím na ikonu „S“ (viz kurzor na 
Obr. 163).  
 

 
 

Obr. 163 – Záložka pro přepnutí do Speciálního testu (Obr. z verze 7.2.4) 

 
 
1.2 POPIS TESTŮ 

Po volbě vybraného testu přejde přístroj sám bez jakéhokoliv nastavování do takového elektrického měření, které 
je pro kontrolu daného prvku nebo signálu nejvhodnější. Zároveň jsou nastaveny parametry měření tak, aby 
měřený údaj nebo průběh byly zobrazeny nejoptimálněji.  
 
 
1.3 SEZNAM DOSTUPNÝCH TESTŮ 

Seznam dostupných testů je na Obr. 164 až Obr. 166. Názvy jednotlivých speciálních testů jsou většinou voleny 
tak, že přímo určují jejich použití. 
 

    
Obr. 164 – Speciální testy – první stránka nabídky Obr. 165 – Speciální testy – druhá stránka nabídky 
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Obr. 166 – Speciální testy – třetí stránka nabídky  

 
 

2. NÁPOVĚDA – PŘIPOJENÍ SOND 

Tato záložka slouží ke snadnějšímu připojování a k intuitivnímu používání měřících sond a snímačů. Ovládání 
této pomůcky je velice jednoduché.  
 
 
2.1 POHLED NA MOTORTESTER 

 
Obr. 167 – Pohled na motortester s očíslovanými konektory 

 
 
2.2 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA NÁPOVĚDY 

Základní obrazovka viz Obr. 168 je rozdělena do tabulky o třech sloupcích: 
 
V prvním sloupci je označení konektorů, které přesně (jak číselně, tak i graficky) odpovídá označení na 
Motortesteru (popř. Multi-Diag Scope).  
 
Druhý sloupec je pravidelně aktualizován a informuje uživatele o tom, zda je připojená sonda, či nikoliv. 
V případě, že sonda je připojena a je ve správném konektoru (závisí na druhu měření), je označení konektoru 
podbarveno zeleně a název sondy je vypsán ve druhém sloupci tabulky. Není-li připojena do správného 
konektoru, je toto signalizováno červeným podbarvením a ve druhém sloupci tabulky je nejen vypsán název dané 
sondy, ale i název sondy, která by v daném konektoru měla být připojena (ta je uzavřena do hranatých závorek). 
 
Třetí sloupec obsahuje seznam všech možných měření. Na tento seznam je možno klikat a tím vybírat jednotlivá 
měření. Pro zvolené měření, které je na seznamu zvýrazněno se aktivují pouze ty konektory, které jsou pro dané 
měření relevantní. Aktivní konektor je ten, který má své označující kolečko barevně vyplněno a naopak neaktivní 
konektory (ty, které nás pro dané měření nezajímají) jsou šedé viz Obr. 170.  
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Výběr …Všechny konektory … je obecný nezávislý na druhu měření a aktivuje všechny konektory.  
 

 

 

Označení konektorů 

Informace o připojené 
sondě 

Seznam měření 

 
Obr. 168 – Základní obrazovka pro Nápověda – Připojení sond 

 
 

 

Zelené políčko 

Správně připojená sonda 

ke konektoru 

Šedivé políčko 

Ke konektoru není připojena 

žádná sonda  

Rudé políčko 

Špatně připojená sonda 

 s její identifikací 

Hnědé kulaté políčko 

Barevné označení konektorů na Motortesteru 
slouží pro lepší orientaci při zapojování 

jednotlivých sond, které jsou na kabelech 
rovněž barevně označeny. 

[ text v hranatých závorkách ] 

Sonda, která by měla být ke konektoru 

připojena 

 
Obr. 169 – Základní obrazovka pro Nápověda – Připojení sond 
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Poznámka: 

Tato nápověda funguje i tak, že pokud klepnete na záložku  během nějakého měření, automaticky se 
nastaví nápověda – připojení sond pro dané měření, čímž si lze velice rychle a jednoduše zkontrolovat správnost 
připojení sond pro dané měření. 
 
Tato nápověda funguje nejen pro Motortester, ale i pro Multi-Diag Scope bez Motortesteru, ovšem konektory jsou 
pouze dva a volitelných měření je též podstatně méně. 
 

 

 

Vybrané měření 

Neaktivní konektor 

Aktivní konektor 

 
Obr. 170 – Nápověda pro vybrané měření 

 
 

3. PŘEPNUTÍ DO JINÉ APLIKACE 

Program umožňuje přepnout do jiné aplikace, např. do Multi-Diag (případně do dalších aplikací, které budou 

v patřičném čase dostupné) kliknutím na tlačítko  (viz Obr. 171). 

 

 

 
Obr. 171 – Záložka pro přepnutí do jiné aplikace  
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Kap. IV - Record Analyzer (Analyzátor záznamů)

1. ÚVOD 

Nabízený programový produkt umožňuje ukládání nasnímaných záznamů i jejich pozdější vyvolání (načtení).  
 
Tato funkce je v servisní praxi velice žádaná při diagnostice sporadických závad, např. při náhodném vypadávání 
otáčkového snímače, lambda sondy atp.  
 
Za jízdy se nasnímá patřičný průběh, který se uloží do paměti přístroje a pak se v klidu na servisním pracovišti 
záznam zanalyzuje. 
 
Délka uložených záznamů je však závislá na nastavení časové základny osciloskopu: 

 Minimálně: 1ms/dílek ................... délka záznamu: 8 sekund (při jednokanálovém měření) 
  4 sekundy (při dvoukanálovém měření) 

 Maximálně: 2,5 s/dílek .................. délka záznamu: 5,5 hodin (při jednokanálovém měření) 
   cca 2,5 hod. (při dvoukanálovém měření) 

 Pro záznamy s časovou základnou menší než 1 ms se ukládají pouze „obrazovky“, které jsou poté softwarově 
spojeny do animačního řetězce. 

 
Na zaznamenaných průbězích lze provádět tzv. Zoomování (změna rozměru pohledu v závislosti na nastavení 
časové základny a vstupní citlivosti kanálů). 
 
 

2. INICIALIZACE PROGRAMU - ANALYZÁTOR ZÁZNAMŮ 

Po nainstalování programu Multi-Diag Scope (viz Kap. I - 9.2) a po spuštění programu (viz Kap. I - 12) se může 
inicializovat vlastní aplikace kliknutím na záložku „R“ (viz kurzor na Obr. 172).  
 

 

  
 

Obr. 172 – Záložka pro přepnutí do aplikace Analyzátor záznamů a po přepnutí do aplikace 

 
 
2.1 SPUŠTĚNÍ ZÁZNAMU 

Spuštění záznamu je aktivováno kliknutím na tlačítko „Rec“ (viz kurzor na Obr. 173). Nahrávání je indikováno 
blikající červenou tečkou na tlačítku.  
 
Upozornění: 
Po spuštění záznamu NELZE měnit nastavení osciloskopu, proto je NUTNÉ ujistit se před spuštěním 
záznamu, zda zobrazovaný signál je vyhovující. 
 

 

 

 
Obr. 173 – Tlačítko REC pro spuštění záznamu zobrazovaného průběhu 

 
 
2.2 VARIANTY SNÍMÁNÍ PRŮBĚHŮ 

2.2.1 SPOJITÉ VZORKOVÁNÍ 

Tento druh měření lze použít pro všechna standardní osciloskopická měření. 
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A. ČASOVÁ ZÁKLADNA OSCILOSKOPU: 1 ms - 50 ms 

 V tomto režimu NENÍ zobrazován snímaný průběh (viz Obr. 174) 
 

 Průběh se ukládá do paměti v osciloskopu. 
 

 Přerušení snímání lze provést buď opětovným kliknutím na tlačítko „Rec“ (viz kurzor na Obr. 173) nebo 
kliknutím kdekoli myší na rastru osciloskopu. 

 

 Pro zobrazení záznamu a jeho případné uložení je NUTNÉ kladně potvrdit hlášení dle Obr. 175: 

 Po kladném potvrzení se spustí přenos záznamu z paměti osciloskopu do operační paměti PC 
(viz Obr. 176). Po jeho kompletním načtení se již spustí vlastní Analyzátor záznamu (Obr. 177). 

 Po záporném potvrzení se přenos neuskuteční a záznam bude nenávratně ztracen. 
 
Doporučení: 
Pro případnou pozdější analýzu záznamu se doporučuje záznam uložit do PC (HDD, USB Flash Disk, atp.) 

kliknutím na tlačítko symbolizující disketu  (poz.10, Obr. 184). 
 

  
Obr. 174 – Obrazovka při spojitém vzorkování (nastavení časové 
základny osciloskopu - 1 ms až 50 ms) 

Obr. 175 – Informační okno pro uložení záznamu 

 

  
Obr. 176 – Přenos záznamu z paměti osciloskopu do paměti PC Obr. 177 – Základní obrazovka po ukončení záznamu (nastavení 

časové základny osciloskopu - 1 ms až 50 ms 

 
 
B. ČASOVÁ ZÁKLADNA OSCILOSKOPU: 100 ms - 2,5 sekundy 

 V tomto režimu JE zobrazován snímaný průběh (viz Obr. 178) 
 

 Průběh se ukládá přímo do operační paměti PC. 
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 Přerušení snímání lze provést buď opětovným kliknutím na tlačítko „Rec“ (viz kurzor na Obr. 173) nebo 
kliknutím kdekoli myší na rastru osciloskopu. 

 

 Pro zobrazení záznamu a jeho případné uložení je NUTNÉ kladně potvrdit hlášení dle Obr. 179: 

 Po kladném potvrzení se spustí vlastní Analyzátor záznamu (Obr. 180).  

 Po záporném potvrzení bude záznam nenávratně ztracen 
 
Doporučení: 
Pro případnou pozdější analýzu záznamu se doporučuje záznam uložit do PC (HDD, USB Flash Disk, atp.) 

kliknutím na tlačítko symbolizující disketu  (poz.10, Obr. 184). 
 

  
Obr. 178 – Obrazovka při spojitém vzorkování (nastavení časové 
základny osciloskopu - 100 ms až 2,5 sekundy) 

Obr. 179 – Informační okno pro uložení záznamu 

 

 
Obr. 180 – Základní obrazovka po ukončení záznamu (100 ms až 2,5 sekundy)  

 
 
2.2.2 NESPOJITÉ VZORKOVÁNÍ 

Tento druh měření lze použít vždy, když se nejedná o klasické osciloskopické měření. Např. měření vysokých 
napětí na válcích. Zde se jedná o speciální osciloskopické měření. 
 
 
A. ČASOVÁ ZÁKLADNA OSCILOSKOPU: menší než 1 ms 

 V tomto režimu JE zobrazován snímaný průběh (viz Obr. 181). 
 

 Průběh se ukládá přímo do PC formou ukládání jednotlivých „obrazovek“ (Print Sreen, Sreen Shot). 
Poté jsou tyto „obrazovky“ spojeny do animačního řetězce, které na sebe časově NENAVAZUJÍ (viz 
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poz.2, Obr. 183) a proto jsou mezi jednotlivými „obrazovkami“ (viz poz.a, b, c, d, Obr. 183) vloženy 
oddělující svislé černé čáry (viz poz.1, Obr. 183). 

 
Poznámka: 
Při rychlém vzorkování není možné data současně kontinuálně načítat i přenášet, proto se data snímají 
po obrazovkách. A tudíž v době, kdy se data přenášejí z paměti osciloskopu do PC, dochází ke ztrátě 
dat. Tato „ztracená“ data jsou na obrazovce označena výše zmiňovanou svislou černou čarou. 

 

 Přerušení snímání lze provést buď opětovným kliknutím na tlačítko „Rec“ (viz kurzor na Obr. 173) nebo 
kliknutím kdekoli myší na rastru osciloskopu. 

 

 Pro zobrazení záznamu a jeho případné uložení je NUTNÉ kladně potvrdit hlášení dle Obr. 182: 

 Po kladném potvrzení se spustí vlastní Analyzátor záznamu (Obr. 183).  

 Po záporném potvrzení bude záznam nenávratně ztracen 
 
Doporučení: 
Pro případnou pozdější analýzu záznamu se doporučuje záznam uložit do PC (HDD, USB Flash Disk, atp.) 

kliknutím na tlačítko symbolizující disketu  (poz.10, Obr. 184). 
 

  
Obr. 181 – Obrazovka při nespojitém vzorkování (nastavení časové 
základny osciloskopu - menší než 1 ms) 

Obr. 182 – Informační okno pro uložení záznamu 
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1 

a 

2 

b c d 

 

 
Obr. 183 – Základní obrazovka po ukončení záznamu (nastavení časové základny osciloskopu - menší než 1ms)  

 
 
2.3 POPIS OBRAZOVKY PROGRAMU ANALYZÁTOR ZÁZNAMŮ 

2.3.1 OBRAZOVKA BEZ ZAPNUTÝCH KURZORŮ 

 

12 

13 

14 

15 

 

2  3  4  5  6  1  7  8  10 9 11  

 
Obr. 184 – Popis obrazovky analyzátoru záznamu bez zapnutých kurzorů 
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1 -  .. Nastavení počtu políček na rastru osciloskopu (rozsah 1 až 16) pro skokový posun záznamu 
při stisku tlačítka poz.3 nebo 6. 

 

2 -  ............... Zpět na začátek záznamu. 
 

3 -  ............... Zpět skokově (přechod v záznamu je závislý na nastavení dle poz.1). 
 

4 -  ............... Zpět kontinuálně (rychlost posuvu záznamu je závislý na nastavení dle poz.8). 
 

5 -  ............... Vpřed kontinuálně (rychlost posuvu záznamu je závislý na nastavení dle poz.8). 
 

6 -  ............... Vpřed skokově (přechod v záznamu je závislý na nastavení dle poz.1). 
 

7 -  ............... Vpřed na konec záznamu. 
 

8 -  .. Nastavení rychlosti (rozsah 1 až 300) kontinuálního přehrávání záznamu (přednastavení pro 
pozice 4 a 5). 

 Poznámka: rozsah 1 - 300 udává o kolik vzorků se posune signál každých cca 100 ms (závisí 
na Zoomu i rychlosti PC). 

 

9 -  ............... Načtení uloženého záznamu (např. Record_25-8_13h25m.rec). V názvu souboru je vidět 
datum a čas uložení záznamu. Obojí se (i s cestou umístění souboru) pro lepší přehled 
zobrazuje na displeji (od verze sw 10.1) - viz Obr. 185. 

 

 

 

 
Obr. 185 – Název a umístění otevřeného souboru nahraného z archívu je zobrazováno na displeji (Obr. z verze 
10.1 - jen pro názornost) 
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10 -  .............. Uložení aktuálního záznamu (např. Record_26-9_10h33m.rec). Název souboru je 
automaticky vygenerován v závislosti na aktuálním datumu a času. Lze však, ještě před jeho 
uložením, soubor přejmenovat. 

 

11 -  .............. Vytištění aktuálně zobrazeného záznamu. 
   Před vytištěním musí být záznam zastaven. V opačném případě se zobrazí upozornění dle 

Obr. 186. 
 

 
Obr. 186 – Hlášení při požadavku o výtisk, avšak zaznamenaný záznam je ještě přehráván 

 

12 -  ............ Pro zapnutí kurzorových značek (viz Obr. 184). Po jeho aktivaci se změní tlačítko na  a 
tím se kurzory zapnou (viz poz.24 a 25, Obr. 187) 

 
13 - Tools ............ Sada tlačítek k provádění tzv. Zoomování na zaznamenaných průbězích (změna rozměru 

pohledu v závislosti na nastavení časové základny a vstupní citlivosti kanálů). Konkrétní 
nastavované hodnoty jsou zobrazovány na pozici 14, Obr. 184. 

 
14 -  ...................... Informační okno se zobrazováním konkrétních hodnot, které korespondují s nastavováním dle 

pozice 13, Obr. 184 
 

15 -  ......... Časová osa s grafickým znázorněním pozice zobrazované části záznamu v rámci celého 
záznamu. Kurzor lze pomocí myši posouvat po časové ose (rozšiřuje možnosti pozic 3 a 6, 
Obr. 184).  
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2.3.2 OBRAZOVKA SE ZAPNUTÝMI KURZORY 

Popis je obdobný jako v Kap. I - 14.2.8. 
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Obr. 187 – Popis obrazovky při zapnutí kurzorů 

 
 

16 -  ............ Pro vypnutí kurzorových značek. Po jeho deaktivaci se změní tlačítko na  (viz poz.12, 
Obr. 184). 

 

17 -  Pro znovu zobrazení kurzorů, pokud již nejsou viditelné na obrazovce, 
v důsledku posunutí zaznamenaného záznamu (viz Kap. I - 2.3.4). 

 

18 -  Pro posouvání kurzorů po obrazovce (viz Kap. I - 2.3.3) 
 
19 -  ...................... Informační okno se zobrazováním okamžité hodnoty průsečíků kurzor & průběh (viz popis 

informačního okna v Kap. I - 2.3.3) 
 
20 (21) - ................. Zobrazované údaje jsou vztaženy ke středu rastru displeje (viz poz.21, konkrétně k hrotu 

kurzoru myši). 
a) ............ Časová informace aktuální pozice vzorku od začátku záznamu (v minutách) 

V tomto případě se jedná o dobu 0:00.966 minuty (966 ms). 
b) ............ Aktuální číslo vzorku zobrazovaného signálu od začátku záznamu 

V tomto případě se jedná o vzorek č. 48317. 
 
22 -  ...................... Začátek záznamu 
 
23 -  ...................... Konec záznamu (celková doba v minutách a počet nasnímaných vzorků) 
 
24 -  ...................... Pozice levého kurzoru 
 
25 -  ...................... Pozice pravého kurzoru 
 
26 -  ...................... Velikost napětí průsečíku zobrazovaného průběhu s pravým kurzorem. 
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27 -  ...................... Velikost napětí průsečíku zobrazovaného průběhu s levým kurzorem. 
 
 
2.3.3 POPIS KURZORŮ (KURZOROVÁ MĚŘENÍ) 

Po zapnutí kurzorů, stisknutím tlačítka  (viz poz.12, Obr. 184), se na obrazovce změní vzhled informačního 
okna (poz.14, Obr. 184 na poz.19, Obr. 187). V něm se zobrazují okamžité hodnoty průsečíků kurzorů se 
zobrazovaným průběhem. 
 
Popis informačního okna (Obr. 187): 
Signal A - rudě  ............... kurzor (růžová linka se šipkou, poz.25) & rudý průběh (poz.26) 
Signal B - černě .............. kurzor (modrá linka se šipkou, poz.24) & černý průběh (poz.27) 
 
Tyto kurzory se mohou posouvat (vpravo / vlevo) přidržením levého tlačítka myši v době, kdy se přiblíží kurzor 
myši k šipce osciloskopického kurzoru (viz Obr. 188) nebo pomocí tlačítek na poz.18, Obr. 187.  
 
Poznámka: 
Kurzory lze měnit i pozičně. Tzn. že levý (modrý) kurzor (poz.24, Obr. 187) lze prohodit s pravým (rudým) 
kurzorem (poz.25, Obr. 187). V tom případě se ale hodnoty modrého kurzoru přepnou do záporné hodnoty (viz 
Obr. 189) 
 

     
Obr. 188 – Posunutí kurzorů pomocí myši Obr. 189 – Poziční záměna kurzorů 

 
 
2.3.4 POKUD JSOU KURZORY MIMO OBRAZOVKU ... 

Pokud nejsou na obrazovce viditelné kurzory, ačkoli jsou zapnuté a tím by měly být na obrazovce viditelné, stalo 
se tak, že se záznam již posunul i s kurzory. Tzn. že se kurzory posouvají spolu se záznamem a „drží“ si svou 
původní pozici. 
 
Pokud je tedy záznam již natolik posunut, že se již kurzory ztratily z obrazovky, je to znázorněno malinkými 
čárkami na časové ose (viz kurzor myši, poz.A na Obr. 190). Jsou dva způsoby opětovného zobrazení kurzorů 
na obrazovce: 
a) Posunutí kurzorů po záznamu 
 Kliknutím na tlačítko znázorňující oko (poz.17, Obr. 187) se tyto kurzory znovu objeví ve středu 

obrazovky na stávající pozici spuštěného záznamu (kurzory ztratí původní pozici). 
 
b) Posunutí záznamu ke kurzorům 
 Kliknutím myši na časové ose tam, kde je zobrazována původní pozice kurzorů (viz kurzor myši, poz.A 

na Obr. 190). Tím se vrátí nebo posune spuštěný záznam z aktuální pozice (poz.B, Obr. 190) na pozici 
kurzorů (poz.A, Obr. 190). 

 

 

A B 

 

 
Obr. 190 – Náhradní zobrazení umístění kurzorů v době, kdy aktuální záznam je již posunut mimo přednastavené kurzory 
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Poznámky: 


