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Seria de osciloscoape digitale cu memorie AX-DS1000 – scurtă introducere 
Modelele din seria AX-DS1000: 

 

Model AX-DS1100CF AX-DS1062CF ADS1022C 

Bandă 100MHz 60MHz 25MHz 

Frecvenţa reală de 
testare 

1GSa/s 500MSa/s 

Afişajul Color TFT LCD 

 

Caracteristici: 

 

• Dimensiunile osciloscopului fac posibilă transportarea acestuia. 

• Afişaj color TFT LCD 

• Două canale, bandă: 25MHz – 100MHz 

• Frecvenţa de testare efectivă, individuală este de 500MSa/s (AX-DS1022C), 1GSa/s (AX-DS1062CF, 
AX-DS1100CF). Frecvenţa de testare echivalentă este de 50GSa/s. 

• Capacitatea memoriei este de 4Kpts (AX-DS1022C), 2Mpts (AX-DS1062CF, AX-DS1100CF). 

• Funcţii de declanşare la limită, la impuls, la semnal video, la prag şi funcţia de declanşare 
alternativă şi de declanşare cu întârziere. 

• Funcţia de filtru digital special şi de memorare a graficului. 

• Funcţia de evaluare cu două etape 

• Măsurarea automată a 32 de parametri pentru toate funcţiile de măsurare. 

• Două grupuri de grafice de referinţă, douăzeci de grupuri de grafice de interceptare, douăzeci de 
grupuri de setări interne pentru salvare/citire şi funcţia de salvare/citire a unei memorii USB 
mobile. 

• Măsurători cu cursoare disponibile în modul manual, de detectare şi automat. 

• Afişarea graficului canalului şi a graficului FFT pe afişajul împărţit în două. 

• Intensitatea graficului şi luminozitatea reţelei reglabile. 

• Afişarea meniului derulant pentru a asigura confortul utilizatorului. 

• Mai multe moduri de afişare: clasic, modern, tradiţional, compact. 

• Interfaţă pentru utilizator în mai multe limbi. 

• Suport pentru sistemul de asistenţă pe internet, în mai multe limbi. 

• Interfaţă de setări standard: Host USB: are funcţia de salvare/citire de pe o memorie USB şi de 
actualizare a software-ului; Echipamente USB: se poate conecta la o imprimantă compatibilă cu 
PictBridge şi comandare de la distanţă cu ajutorul calculatorului; RS-232. 
 
Accesorii pentru seria de osciloscoape digitale cu memorie AX-DS1000: 

 

• Sondă 01:01 şi 10:01 (2 bucăţi) 

• Cablu de alimentare corespunzător ţării de utilizare 

• Certificat 

• Certificat de Garanţie 

• Disc CD (cu software-ul EasyScope 3.0 pentru PC). 
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• Instrucţiuni de utilizare 

• Cablu USB 
 
Informaţii generale privind siguranţa 

Citiţi informaţiile de mai jos privind siguranţa, pentru a evita accidentările şi deteriorarea 
osciloscopului sau a aparatelor conectate la acesta. Pentru a evita posibilele situaţii periculoase, 
utilizaţi osciloscopul doar în modul indicat în prezentele instrucţiuni de utilizare. 
Doar persoanele calificate sunt autorizate să efectueze operaţiuni de service. 
 
1. Pentru a evita producerea unui incendiu sau vătămările corporale 

• Utilizaţi un cablu de alimentare corespunzător. Utilizaţi exclusiv un cablu de alimentare 
destinat acestui aparat şi având un certificat pentru ţara de utilizare. 

• Conectaţi şi deconectaţi aparatul în mod corespunzător. Nu conectaţi sau deconectaţi sondele 
sau cablurile de măsurare dacă acestea sunt conectate la o sursă de tensiune. 

• Asiguraţi împământarea aparatului. Aparatul este legat la pământ prin intermediul împământării 
cablului de alimentare. Pentru a evita electrocutarea, cablul de împământare trebuie conectat la 
împământare. Înainte de conectarea cablurilor în mufele de intrare sau de ieşire ale osciloscopului, 
asiguraţi-vă că împământarea este corespunzătoare. 

• Conectaţi sonda în mod corespunzător. Cablul de împământare al sondei are potenţial neutru. 
Nu conectaţi cablul de împământare la tensiune. 

• Respectaţi toate valorile nominale ale mufelor. Pentru a evita producerea unui incendiu sau 
electrocutarea, respectaţi valorile nominale ale mufelor şi marcajele de pe aparat. Înainte de 
conectarea cablurilor la aparat, verificaţi valorile nominale în instrucţiunile de utilizare. 

• Nu utilizaţi aparatul cu carcasa demontată. Nu utilizaţi aparatul în cazul în care carcasa sau  
o parte a acesteia este scoasă. 

• Utilizaţi siguranţe corespunzătoare. Utilizaţi exclusiv siguranţe corespunzătoare cu parametrii 
acestui aparat. 

• Evitaţi cablurilor neizolate. Nu atingeţi conectorii şi elementele fără izolaţie, dacă este 
conectată alimentarea. 

• Nu utilizaţi aparatul dacă aveţi impresia că este defect. În cazul în care consideraţi că aparatul 
nu funcţionează corect, trimiteţi-l la service pentru a fi examinat de persoane calificate. 

• Nu utilizaţi aparatul în spaţii umede. 

• Nu utilizaţi aparatul într-un mediul explozibil. 

• Aveţi grijă ca aparatul să fie curat şi uscat. 

Limitări ale emisiilor conduse ale liniei de alimentare (Clasa B) 

Standarde de măsurare: EN61326:1998+A1,2002+A2,2003 

Simboluri şi termeni privind siguranţa 

Simbolurile de pe aparat. Următoarele simboluri pot exista pe aparat. 

DANGER (PERICOL): Indică riscul vătămărilor ce ar putea apărea imediat după observarea acestui 
marcaj. 
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WARNING (AVERTISMENT): Indică riscul vătămărilor ce ar putea apărea după trecerea unui interval 
de timp de la observarea acestui marcaj. 

CAUTION (ATENŢIE): Indică riscul deteriorării aparatului (şi al osciloscopului). 

Simbolurile de pe aparat. Următoarele simboluri pot exista pe aparat. 

    

Avertisment, înaltă 
tensiune 

Mufă de împământare 
Atenţie  Consultaţi 
instrucţiunile de 
utilizare 

Mufă de împământare. 

 

Capitolul 1. Introducere 

 

Osciloscoapele digitale cu memorie din seria AX-DS1000 sunt aparate de mici dimensiuni,  
portabile, ce pot fi utilizate pentru măsurarea tensiunii GND. 

Această secţiune vă prezintă următoarele: 

• Prezentarea panoului frontal şi a interfeţei pentru utilizator 

• Verificarea funcţiilor 

• Compensarea sondei 

• Adaptarea coeficientului de atenuare al sondei 

 

1.1 Prezentarea panoului frontal şi a interfeţei pentru utilizator 

Este foarte important să cunoaşteţi panoul frontal al osciloscopului înainte de a-l utiliza. 
Informaţiile de mai jos prezintă pe scurt panoul frontal, făcând posibilă învăţarea în scurt timp  
a funcţiilor osciloscoapelor digitale cu memorie din seria AX-DS1000. 

Seria de osciloscoape AX-DS1000 are un panoul frontal uşor de utilizat, pe care se află regulatoarele 
şi tastele. În partea dreaptă a afişajului se află cinci taste gri, ce fac posibilă accesarea meniului. 
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Se pot seta diferite opţiuni din meniul curent, cu ajutorul acestora. Celelalte taste sunt tastele 
funcţionale, cu ajutorul cărora se pot activa diferite meniuri funcţionale sau se pot activa diferite 
funcţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Regulatoarele de pe panoul frontal 

 

Figura 1.2. Suprafaţa afişajului 

Tastă opţiuni 

Mufă interfaţă USB 
Tastă tipărire Mufe de intrare 

pentru 
semnalul 
măsurat 

Mufă de intrare pentru 
declanşarea externă 

Mufă sondă 

Controlarea axului vertical 

Controlarea axului orizontal 

Controlarea declanşării 

Tasta AUTO 

Controlarea graficului 

Tastă 
meniu 

Regulator 
universal 

Taste funcţii 
comune 
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1. Tipul declanşării 

Armed: Osciloscopul colectează toate informaţiile înainte de declanşare. În acest mod,  
toate declanşările sunt ignorate. 

Ready: Toate informaţiile de dinainte de declanşare sunt colectate şi osciloscopul este gata de 
declanşare. 

Trig’d. Declanşarea a avut loc şi osciloscopul colectează datele după declanşare. 

Stop: Osciloscopul a terminat colectarea datelor graficului. 

Auto: Osciloscopul este în modul automat şi colectează datele graficului fără apariţia declanşării. 

Scan: Osciloscopul colectează şi afişează graficul în mod continuu. 

2. Afişează poziţia actualei ferestre a graficului. 

3. Indicatorul poziţie orizontale de declanşare. Poziţia indicatorului se poate modifica cu ajutorul 
selectorului rotativ HORIZONTAL POSITION. 

4. Tasta de tipărire  se utilizează pentru tipărirea graficului. Tasta de tipărire  se utilizează 
pentru salvarea graficului. 

5.  indică setarea mufei USB în modul de conectare la calculator  indică setarea mufei USB 
în modul de conectare la imprimantă 

6. Indică poziţia graficului canalului. 

7. Indicatoarele de pe ecran arată punctele de referinţă zero pentru graficul afişat. Dacă nu sunt 
indicatoare, înseamnă că nu este afişat canalul. Afişează sursa de semnal. 

8. Simbolul de alimentare a semnalului. 

9. Valoarea indică factorul vertical al canalelor. 

10. Simbolul „B” indică faptul că funcţia de bandă este activată. 

11. Valoarea indică setarea principalei baze de timp. 

12. Valoarea indică setarea bazei de timp a ferestrei, dacă aceasta este utilizată. 

13. Iconiţa indică tipul declanşării. 
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14. Valoarea indică poziţia orizontală. 

15. Valoarea indică tensiunea de declanşare. 

16. Valoarea indică frecvenţa semnalului curent. 

1.2 Verificarea funcţiilor 

În timpul verificării funcţionării osciloscopului, executaţi următoarele operaţiuni: 

1. Porniţi osciloscopul. 

Apăsaţi tasta „DEFAULT SETUP”, pentru a afişa rezultatul diagnosticării. Valoarea standard de 
atenuare a sondei este 1X. 

 

Figura 1.3. 

2. Treceţi selectorul în poziţia 1X pe sondă şi conectaţi sonda la canalul 1 al osciloscopului.  
Pentru a face acest lucru, potriviţi adâncitura de pe mufa sondei pe elementul convex al mufei 
canalului 1 şi apoi apăsaţi pentru a le conecta şi rotiţi spre dreapta, pentru a bloca mufa.  
Conectaţi terminaţia sondei şi cablul de referinţă la mufa PROBE COMP. 
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Figura 1.4. 

3. Apăsaţi tasta „AUTO”, pentru a afişa graficul dreptunghiular cu o frecvenţă de 1KHz şi o valoare 
intermediară de aproximativ 3V pentru câteva secunde. 

 

Figura 1.5. 

4. Apăsaţi tasta „CH1” de două ori pentru a deconecta canalul 1. Apăsaţi tasta „CH2”,  
pentru a trece pe canalul 2 şi resetaţi canalul 2, cu ajutorul paşilor 2 şi 3. 
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1.3 Sonda 

1.3.1  Utilizarea în siguranţă a sondei 

Protecţia care se află în jurul sondei împiedică atingerea acesteia cu degetele şi elimină 
posibilitatea electrocutării. 

 

Figura 1.6. 

Conectaţi sonda la osciloscop şi apoi, iar apoi conectaţi borna de împământare la priza de pământ, 
înainte de începerea efectuării măsurătorilor. 

Atenţie: 

• Pentru a evita electrocutarea atunci când utilizaţi sonda, ţineţi degetele deasupra protecţiei care 
se află pe sondă. 

• Pentru a evita electrocutarea, atunci când utilizaţi sonda, nu atingeţi elementele metalice ale 
sondei atunci când aceasta este conectată la tensiune. Conectaţi sonda la osciloscop, iar apoi 
conectaţi borna de împământare la priza de pământ , înainte de începerea efectuării măsurătorilor. 
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1.3.2  Compensarea sondei 

Un mod alternativ de verificare a sondei este reglarea manuală şi adaptarea sondei la canalul de 
intrare. 

 

Figura 1.7. 

• Setaţi coeficientul de atenuare al sondei, din meniul canalului, la 10X. Treceţi selectorul de pe 
sondă la 10X şi conectaţi sonda la canalul 1 al osciloscopului. Dacă utilizaţi terminaţia cu cârlig, 
asiguraţi-vă că este bine prinsă, fixând-o cu atenţie în sondă. 

• Conectaţi sonda la mufa PROBE COMP ~3V şi cablul de referinţă la mufa de împământare PROBE 
COMP. Afişaţi traseul respectivului canal şi apăsaţi tasta AUTO. 

• Verificaţi forma graficului. 

 

 
Figura 1.8. 

• Dacă este necesar, reglaţi sonda. Repetaţi procedura dacă este necesar. 

TASTA 

AUTO 

MUFA 

SONDEI 

Compensare exagerată Compensare corectă Compensare insuficientă 
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1.3.3 Setarea atenuării sondei 

Sunt disponibile sonde cu diferiţi coeficienţi de atenuare, acest lucru influenţând scara verticală  
a semnalului. Funcţia de verificarea a sondei, verifică dacă coeficientul de atenuare ales 
corespunde cu coeficientul de atenuare real al sondei. 

Puteţi apăsa tasta pentru meniul vertical (de ex. tasta CH1 MENU) şi puteţi selecta opţiunea 
corespunzătoare cu coeficientul de atenuare al sondei pe care o deţineţi. 

Atenţie: Setarea standard a sondei este 1X. 

Asiguraţi-vă că poziţia comutatorului de atenuare de pe sondă corespunde cu setarea sondei 
selectată în osciloscop. Sunt disponibile setările 1X şi 10X. 

Atenţie: În cazul în care comutatorul va fi poziţia 1X, sonda va limita banda osciloscopului la 
10MHz. Pentru a utiliza întreaga bandă a osciloscopului, asiguraţi-vă că comutatorul sondei este în 
poziţia 10X. 

Secţiunea 2 Descrierea funcţiilor şi utilizării aparatului 

Pentru a utiliza osciloscopul în mod eficient, trebuie să cunoaşteţi funcţiile acestuia: 

• Meniul şi tastele de comandă 

• Conectorii 

• Selectarea automată a parametrilor 

• Setările standard 

• Regulatorul universal 

• Sistemul vertical 

• Sistemul orizontal 

• Sistemul de declanşare 

• Sistemul de colectare a semnalului 

• Sistemul de afişare 
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• Sistemul de măsurare a graficelor 

• Sistemul de instrumente 

• Sistemul de păstrare a datelor 

• Funcţia de asistenţă pe internet 

 

2.1 Meniul şi tastele de comandă 

Aspectul tastelor este prezentat în figura de mai jos: 

 

Figura 2.1. 

Toate modelele: 

• CH1, CH2: Tasta meniului de comandă pentru canalul 1 şi canalul 2. 

• MATH: Tasta de comandă cu funcţia MATH. 

• REF: Tasta de comandă a graficului de referinţă. 

• HORI MENU: Tasta de comandă a meniului orizontal. 
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• TRIG MENU: Tasta de comandă a meniului de declanşare. 

• SET TO 50%: Setează nivelul de declanşare la jumătate din amplitudinea semnalului. 

• FORCE: Utilizaţi această tastă pentru a colecta graficul curent, indiferent de existenţa sau 
absenţa declanşării. Acest lucru este util pentru colectarea unică sau pentru modul obişnuit de 
declanşare. 

• SAVE/RECALL: Afişează meniul Salvare/Citire pentru setări şi grafice. 

• ACQUIRE: Afişează meniul de colectare a datelor. 

• MEASURE: Afişează meniul de măsurare automată. 

• CURSORS: Afişează meniul cursoarelor. Regulatoarele axului vertical controlează poziţia 
cursoarelor în timpul afişării meniului şi atunci când cursoarele sunt activate. Cursoarele vor fi 
afişate (cu excepţia situaţiei în care opţiunea "Type" este setată "Off") după ieşirea din meniu,  
dar nu vor putea fi reglate. 

• DISPLAY: Afişează meniul de afişare. 

• UTILITY: Afişează meniul de instrumente. 

• DEFAULT SETUP: Revine la setările standard. 

• HELP: Activează sistemul de asistenţă prin internet. 

• AUTO: Setează automat regulatoarele osciloscopului, pentru a oferi cea mai bună afişare  
a semnalului. 

• RUN/STOP: Colectează graficul în mod continuu sau opreşte colectarea. 

Atenţie: În cazul în care colectarea este oprită (cu ajutorul  tastei RUN/STOP sau SINGLE), 
regulatorul SEC/DIV extinde sau restrânge graficul. 

• SINGLE: Colectează şi păstrează un singur grafic. 
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2.2 Conectorii 

 

Figura 2.2. 

• CH1, CH2: Mufe de intrare pentru semnal. 

• EXT TRIG: Mufă de intrare pentru o sursă externă de declanşare. Cu ajutorul meniului de 
declanşare, selectaţi sursa de declanşare „Ext” sau „Ext/5”. 

• Mufa sondei: Mufa de ieşire pentru tensiune şi împământare, pentru compensarea sondei.  
Se utilizează pentru adaptarea electrică a sondei la circuitul de intrare al osciloscopului. 

Atenţie: În cazul în care conectaţi o sursă de tensiune la conectorul de împământare, este posibil să 
se deterioreze osciloscopul sau circuitul testat. Pentru a evita acest lucru, nu conectaţi sursele de 
tensiune la mufele de împământare. 

 

2.3 Selectarea automată a parametrilor 

Osciloscoapele digitale cu memorie, din seria AX-DS1000 au funcţia de selectare automată  
a parametrilor, care poate identifica tipul graficului şi poate adapta parametrii astfel încât graficul 
de intrare să fie afişat în cel mai bun mod. 

„AUTO” este tasta pentru selectarea automată a parametrilor. 

Tabelul 2.1. Meniul de selectare automată a parametrilor: 

Opţiune Descriere 

 
Setează automat ecranul şi afişează câteva cicluri de semnal. 

 
Setează ecranul şi afişează automat un singur ciclu al graficului. 
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Setează automat şi afişează timpul de creştere. 

 

Setează automat şi afişează timpul de scădere. 

 

Face posibilă revenirea la setările anterioare. 

 

Selectarea automată a parametrilor determină sursa de declanşare în baza parametrilor de mai jos: 

• Dacă semnalele sunt pe ambele canale, în modul automat, va fi afişat doar semnalul de pe canalul 
inferior. 

• Dacă semnalul nu este detectat, va fi afişat canalul inferior. 

• În lipsa unui semnal şi a unui canal pentru afişare, se va afişa şi se va utiliza primul canal. 

Conectaţi semnalul la canalul 1 şi apăsaţi tasta „Auto” (Vezi figura 2.3.). 

 

Figura 2.3. 
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Tabelul 2.2. Selectarea automată a parametrilor  

Funcţia Setarea 

Modul de achiziţionare Adaptat la testare 

Formatul afişării Y-T 

Tipul afişării 
Puncte pentru semnalul video, vectori pentru 
spectrul FFT, invariabil pentru alte situaţii 

Alimentare verticală 
Setată pe DC sau AC, în funcţie de semnalul de 
intrare 

Limitarea benzii Dezactivată (bandă completă) 

V/div Reglabilă 

VOLTS/DIV (reglare) Brută 

Revenire semnal Dezactivată 

Poziţionare orizontală Centrată 

S/div Reglabilă 

Tipul declanşării La pantă 

Sursa de declanşare 
Detectarea automată a canalului cu semnal de 
intrare 

Panta de declanşare În creştere 

Modul declanşării Automată 

Alimentarea declanşării DC 

Oprirea declanşării Minimă 

Nivelul declanşării Setat la 50% 

Anexa A: Specificaţii 

Toate specificaţiile sunt date pentru sondă 10X şi pentru toate osciloscoapele digitale cu memorie, 
din seria AX-DS1000. 

Pentru a verifica dacă osciloscopul este conform cu parametrii din specificaţii, acesta trebuie,  
mai întâi, să îndeplinească următoarele condiţii. 

• Osciloscopul trebuie să funcţioneze timp de 30 de minute la temperatura prevăzută. 

• Dacă temperatura se modifică cu mai mult de 5°C trebuie să activaţi funcţia de calibrare 
automată, disponibilă în meniul de instrumente. 

• Intervalul de calibrare din fabrică nu poate fi depăşit. 

Toate specificaţiile sunt garantate, în condiţiile în care sunt marcate ca "standard". 
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Specificaţii 

Intrările 

Alimentarea intrărilor AC, DC, GND 

Impedanţa de intrare 1MΩ ± 2% || 13pF ± 3pF 

Tensiunea maximă de intrare 
400V (DC+AC PK-PK, Impedanţă de intrare 1MΩ), CAT I, CAT 
II 

Atenuarea sondei 1X, 10X 

Opţiuni disponibile pentru 
atenuarea sondei 

1X, 10X, 100X, 1000X 

Sistemul vertical 

Sensibilitatea verticală 
2mV/div - 5V/div(1-2-5 order)     AX-DS1022C 
2mV/div - 10V/div(1-2-5 order)   AX-DS1100CF, AX-DS1062CF 

Intervalul de deplasare a 
tensiunii canalului 

Ax-DS1022C, 2mV–100mV:±2V 
200mV - 5V:±40V 
AX-DS1100CF, AX-DS1062CF, 2mV-100mV: ±2V 
200mV-10V: ±40V 

Rezoluţia verticală 8 biţi 

Canale 2 

Bandă analogică 
100MHz (AX-DS1100CF)  
60MHz (AX-DS1062CF)  
25MHz (AX-DS1022C)  

Bandă pentru măsurătoare 
individuală 

100MHz (AX-DS1100CF)  
60MHz (AX-DS1062CF)  
25MHz (AX-DS1022C) 

Limita inferioară a 
frecvenţei (AC -3dB) 

≤10Hz(la intrarea BNC) 

Acurateţea amplificării DC 

<±3.0%: 5mv/div până la 5V/div în intervalele stabilite de 
amplificare 
<±4.0%: standard pentru 2mV/div şi intervale variabile de 
amplificare 

Acurateţea măsurării DC: 

Toate setările amplificării 
≤100mV/div 

±[3%X (citire + deplasare) 1% deplasare +0.2div+2mv] 

Acurateţea măsurării DC: 

Toate setările amplificării 
>100mV/div 

±[3%X (citire + deplasare) 1% deplasare +0.2div+100mv] 

Timpul de creştere 
<3.5ns (AX-DS1100CF) 
<5.8ns (AX-DS1062CF) 
14ns(AX-DS1022C) 
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Alimentarea verticală a 
intrării 

AC, DC, GND 

Operaţiuni matematice +, -, *, /, FFT 

FFT 
Tipul ferestrei: Hanning, Hamming, Blackman, dreptunghiulară 

Puncte de testare: 1024 

Limitarea benzii 20MHz (-3dB)( AX-DS1022C nu are această funcţie) 

Sistem orizontal 

Frecvenţa de testare în timp real 

AX-DS1022C canal individual: 500MSa/s, canal dublu: 
250MSa/s(La o bază temporală mai rapidă de 250ns/div) 
AX-DS1062CF, AX-DS1100CF canal individual:1GSa/s, canal 
dublu: 500MSa/s(La o bază temporală mai rapidă de 250ns/div) 

Frecvenţa de testare echivalentă 50GSa/s 

Modurile de afişare a 
măsurătorilor 

PRINCIPAL, FEREASTRĂ, FEREASTRĂ MĂRITĂ, DERULARE, X-Y 

Acurateţea bazei temporale ±50ppm măsurată în intervale de peste 1 ms 

Interval baleiere pe orizontală 

2.5nS/DIV - 50S/DIV (AX-DS1100CF) 
5nS/DIV    - 50S/DIV (AX-DS1062CF) 
25nS/DIV  - 50S/DIV (AX-DS1022C) 

Revenire: 100mS/DIV ~50S/DIV (secvenţă 1-2.5-5) 

Sistemul de măsurare 

Măsurare automată (32 de 
moduri) 

Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, 
ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Timp de creştere, 
Timp de scădere, Frecv., Interval,+Lăţ., -Lăţ, +Dut, -Dut, BWid, 
Fază, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF 

Măsurarea cu ajutorul 
cursoarelor 

Modul manual, modul de urmărire şi modul automat 

Sistemul de declanşare 

Tipuri de declanşare 
La limită, în funcţie de lăţimea impulsului, la semnal video,  
la pantă, alternativă 

Sursa de declanşare CH1, CH2, EXT, EXT/5, Reţeaua AC 

Moduri de declanşare Automat, normal şi unic 

Alimentarea declanşării AC, DC, LF rej, HF rej 

Intervalul nivelului de 
declanşare 

CH1, CH2: ±6 diviziuni din centrul ecranului 

EXT: ±1.2V 

EXT/5: ±6V 

Distribuirea declanşării 
Declanşare preliminară: (capacitate memorie/(2*testare)), 
întârziere declanşare: 260DIV 
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Intervalul de oprire 100ns – 1.5s 

Declanşarea la o anumită limită Tipul limitei: în creştere, în scădere, în creştere şi în scădere 

Declanşarea în funcţie de 
lăţimea impulsului 

Modul de declanşare: (>, <, =) lăţime pozitivă a impulsului,  
(>, <, =) lăţime negativă a impulsului 

Intervalul de lăţime a impulsului: 20ns – 10s 

Declanşarea prin semnal video 

Suportă formate video: PAL/SECAM, NTSC 

Condiţii de declanşare: poli pari, poli impari, toate liniile, 
număr de linii 

Declanşarea la pantă 
(>, <, =) pantă pozitivă, (>, <, =) pantă negativă 

Timp: 20ns – 10s 

Declanşarea alternativă 
Modul de declanşare CH1: Limită, Impuls, Video, Pantă 

Modul de declanşare CH2: Limită, Impuls, Video, Pantă 

Modul X-Y 

Intrare pol X / Intrare pol  Y Canal 1 (CH1) / Canal 2 (CH2) 

Eroare de fază ±3 grade 

Frecvenţa de testare 
Modulul XY are un element cheie care permite atingerea unei 
frecvenţe de testare de 1MSa/s şi AXDS1000C suportă 5KSa/s ~ 
200MSa/s, AXDS1000CF suportă 5KSa/s ~500MSa/s 

Frecvenţmetru hardware 

Rezoluţia citirii 6 Biţi 

Intervalul Conexiune DC, 10Hz până la banda maximă 

Tipuri de semnal 
Toate tipurile de semnale de declanşare (cu excepţia 
declanşării în funcţie de lăţimea impulsului şi la semnal video) 

Funcţiile panoului de comandă 

Auto Set (Parametri automaţi) 
Selectează automat parametrii sistemului vertical şi orizontal şi 
poziţia de declanşare. 

Save/Recall (Salvare/Citire) 

Poate conţine până la două grupuri de semnale de referinţă,  
20 de grupuri de setări, 20 de grupuri de semnale păstrate în 
funcţia de salvare/citire a memorie interne şi funcţia de salvare 
pe o memorie USB mobilă. 

 

Specificaţii generale 

Sistemul de afişare 

Modul de afişare TFT color, diagonală - 145mm, LCD 

Rezoluţie 320 pixeli orizontal x 234 pixeli vertical 
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Culorile afişajului 64K culori 

Contrastul afişajului (standard) 150:1 

Luminozitatea afişajului 
(standard) 

300nit 

Intervalul de afişare a graficului 8 x 12 div 

Modul de afişare a graficului Punct, vector 

Păstrare Oprit, 1 s, 2 s, 5 s, infinit 

Afişarea meniului 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, infinit 

Oprire afişaj 
Oprit, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 oră,  
2 ore., 5 ore 

Aspect Clasic, modern, tradiţional, compact 

Interpolare grafice Sin(x)/x 

Model culori Normală, răsturnată 

Limba 
Chineză simplificată, chineză tradiţională, engleză, arabă, 
franceză, germană, rusă, spaniolă, portugheză, japoneză, 
coreeană 

Condiţii de funcţionare 

Temperatură 
De funcţionare: 10°C - 40°C 

De depozitare: -20°C - 60°C 

Răcire Ventilator 

Umiditate 
De funcţionare: 85% umiditate relativă, 40°C, 24 ore 

De păstrare: 85% umiditate relativă, 65°C, 24 ore 

Înălţime De funcţionare: 3000m 

Alimentare 

Tensiune de intrare 100 – 240V AC, CAT II, selectare automată 

Interval de frecvenţă: (45Hz - 440Hz) 

Putere Maxim 50VA 

Mecanice 

Dimensiunile 

Lungime: 305mm 

Lăţimea: 133mm 

Înălţime: 154mm 

Greutate 2,3 kg 
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Anexa B: Osciloscoape din seria AX-DS1000 

Accesorii suplimentare 

Accesorii standard: 

• Sondă 01:01 / 10:01 (2 bucăţi) 

• Cablu de alimentare corespunzător ţării de utilizare 

• Certificat 

• Certificat de Garanţie 

• Disc CD (cu software-ul EasyScope 3.0 pentru PC). 

• Instrucţiuni de utilizare 

• Cablu USB 


