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Modele řady AX-DS1000: 

 

Model AX-DS1100CF AX-DS1062CF AX-DS1022C 

Pásmo 100MHz 60MHz 25MHz 

Skutečný interval 
vzorkování 

1GSa/s 500MSa/s 

Displej Barevný TFT LCD 

 

Charakteristika: 

• Rozměry osciloskopu umožňují jeho přenos 

• Barevný displej TFT LCD 

• Dva kanály, pásmo: 25MHz – 100MHz 

• Jednotlivý, aktuální  interval vzorkování je 500MSa/s (AX-DS1022C), 1GSa/s (AX-DS1062CF,  
AX-DS1100CF).  

Ekvivalentní interval vzorkování je 50GSa/s. 

• Kapacita paměti je 4Kpts (AX-DS1022C), 2Mpts (AX-DS1062CF, AX-DS1100CF). 

• Funkce spouštění okrajem, impulsem, videosignálem, hranou a také funkce střídavého spouštění  
a spouštění s opožděnou reakcí. 

• Funkce výjimečného digitálního filtru a ukládání průběhu. 

• Funkce dvouúrovňového ohodnocení 

• Automatické měření 32 parametrů podporující všechny měřící funkce. 

• Dvě skupiny referenčních průběhů, dvacet skupin průběhů zachytávání, dvacet skupin interních 
nastavení uložení / odečtu a funkce uložení / odečtu přenosné USB paměti. 

• Měření kursorem dostupné v manuálním režimu, v režimu sledování a automatickém režimu. 

• Zobrazování průběhu kanálu a jeho průběh FFT na rozdělené obrazovce. 

• Nastavitelná intenzita průběhu a jas mřížky. 

• Zobrazování vyskakujícího menu pro zajištění pohodlí uživatele. 

• Mnoho stylů zobrazení: klasický, moderní, tradiční, stručný. 

• Vícejazyčné uživatelské rozhraní. 

• Podpora pro vícejazyčný systém internetové podpory. 

• Standardní rozhraní nastavení: Host USB: podporuje funkci uložení/odečtu z USB paměti  
a aktualizace software; USB zařízení: podporuje tiskárny kompatibilní s PictBridge a dálkové 
ovládání z PC; RS-232. 

 

Příslušenství řady digitálních osciloskopů s pamětí AX-DS1000: 

• Sonda 1:1 a 10:1 (2 kusy) 

• Napájecí kabel, který je shodný se standardy místních norem. 

• Certifikát. 

• Záruční list. 

• CD (s software EasyScope 3.0 pro počítač PC). 

• Návod k obsluze. 

• USB kabel. 
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Obecné bezpečnostní informace 

Přečtěte si následující bezpečnostní informace, abyste se vyhnuli úrazům a poškození osciloskopu  
a také zařízení k němu připojených. Abyste se vyhnuli potenciálně nebezpečným situacím, 
používejte osciloskop výhradně způsobem popsaným v návodě. 

Servisní činnosti mohou provádět výhradně osoby s příslušnou kvalifikací. 

 

Abyste předešli požáru nebo úrazům 

• Používejte vhodný napájecí kabel. Používejte výhradně napájecí kabel určený pro tento přístroj 
a který má certifikát shody s normami země určení. 

• Zapojujte a odpojujte přístroj vhodným způsobem. Nezapojujte nebo neodpojujte sondy nebo 
měřící kabely, pokud jsou zapojeny ke zdroji napětí. 

• Zajistěte uzemnění přístroje. Tento přístroj je uzemněn zemnicím vodičem napájecího kabelu. 
Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, zemnicí vodič musí být zapojen k zemniči.  
Před zapojením vodičů do vstupních nebo výstupních zdířek osciloskopu se ujistěte, že je zajištěno 
vhodně uzemnění. 

• Sondu zapojujte správně. Vodič uzemnění sondy má nulový potenciál. Vodič uzemnění 
nezapojujte do napětí. 

• Dávejte pozor na všechny jmenovité hodnoty zdířek. Abyste se vyhnuli požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem, dávejte pozor na všechny jmenovité hodnoty zdířek a označení na přístroji. 
Před zapojením vodičů do přístroje důkladně zkontrolujte jmenovité hodnoty v návodě k obsluze. 

• Nepoužívejte přístroj bez krytu. Nepoužívejte přístroj, pokud jeho kryt nebo část krytu je 
sejmutá. 

• Používejte vhodné pojistky. Používejte výhradně pojistky určeného typu a s parametry 
příslušnými pro tento přístroj. 

• Vyhýbejte se neizolovaným vodičům. Nedotýkejte se neizolovaných spojů a součástek, pokud je 
zapojeno napájení. 

• Nepoužívejte přístroj pokud máte dojem, že je poškozený. Pokud máte dojem, že je přístroj 
pokažený, odevzdejte ho ke kontrole osobám, které mají příslušné kvalifikace. 

• Nepoužívejte přístroj v mokrém/vlhkém prostředí. 

• Nepoužívejte přístroj ve výbušném prostředí. 

• Přístroj udržujte čistý a suchý. 

Omezení vyřazování napájecího vedení (Třída B). 

Normy týkající se měření: EN61326:1998+A1,2002+A2,2003 

Bezpečnostní symboly a označení 

Označení na přístroji.  Následující označení se mohou vyskytovat na přístroji:  

DANGER (NEBEZPEČÍ): Znamená riziko úrazu, který může nastat ihned po zpozorování tohoto 
označení. 

WARNING (VÝSTRAHA): Znamená riziko úrazu, který se může vyskytnout po uplynutí určité doby od 
zpozorování tohoto označení. 
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CAUTION (UPOZORNĚNÍ): Znamená riziko poškození přístroje (spolu s osciloskopem). 

Symboly na přístroji. Následující symboly se mohou vyskytovat na přístroji: 

    

Upozornění, vysoké 
napětí 

Zdířka pro ochranné 
uzemnění 

Upozornění Postupujte 
podle návodu 

Zdířka pro uzemnění 

Kapitola 1. Úvod 

Digitální osciloskopy s pamětí řady AX-DS1000 jsou malé, přenosné, stolní přístroje, které mohou být 
použity k měření jako GND napětí. 

Tato kapitola umožní seznámení se s následujícími tématy: 

• Popis čelního panelu a uživatelského rozhraní 

• Jednoduchá kontrola funkce 

• Kompenzace sondy 

• Přizpůsobování koeficientu tlumení sondy 

1.1 Popis čelního panelu a uživatelského rozhraní 

Je velmi důležité, abyste se seznámili s čelním panelem osciloskopu ještě před začátkem používání 
osciloskopu. Následující informace představují zkrácený popis čelního panelu, který umožňuje 
v krátké době se seznámit s obsluhou digitálních osciloskopů s pamětí řady AX-DS1000.  

Řada osciloskopů AX-DS1000 má čelní panel, který je snadno ovladatelný a obsahuje regulátory  
a tlačítka. Na pravé straně displeje se nachází pět šedých tlačítek, které umožňují ovládání menu. 
Pomocí těchto tlačítek můžete nastavit různé možnosti běžného menu. Ostatní tlačítka jsou funkční 
tlačítka, pomocí kterých můžete zapínat různá funkční menu nebo zapnout zvolenou funkci. 
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Obrázek 1.1. Regulátory čelního panelu 

Obrázek 1.2. Oblast displeje 
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1. Stav spouštění 

Armed: Osciloskop shromažďuje veškeré informace před spuštěním. Všechna spouštění jsou v tomto 
stavu ignorována. 

Ready: Všechny informace před spuštěním byly shromážděny a osciloskop je připraven ke spuštění. 

Trig’d. Došlo k spuštění a osciloskop shromažďuje informace po spuštění. 

Stop: Osciloskop dokončil shromažďování údajů průběhu. 

Auto: Osciloskop je v automatickém režimu a shromažďuje informace bez výskytu spuštění. 

Scan: Osciloskop shromažďuje a zobrazuje průběh v konstantním režimu. 

2. Zobrazuje polohu stávajícího okna průběhu. 

3. Znaménko ukazující vodorovnou polohu spouštění. Polohu znaménka můžete nastavovat pomocí 
otočného regulátoru HORIZONTAL POSITION. 

4. Tlačítko tisku  slouží pro vytištění průběhu. Tlačítko uložení  slouží pro uložení průběhu. 

5.  znamená nastavení USB zdířky na režim spolupráce s počítačem.  znamená nastavení USB 
zdířky na režim spolupráce s tiskárnou. 

6. Zobrazuje polohu průběhu kanálu. 

7. Znaménka na obrazovce zobrazují nulové referenční body pro zobrazovaný průběh. Pokud není 
zobrazeno znaménko, znamená to, že kanál není zobrazován. Zobrazuje zdroj signálu. 

8. Symbol vazby signálu. 

9. Hodnota ukazující svislý násobitel kanálů. 

10. Symbol „B” znamená, že funkce pásma je aktivní. 

11. Hodnota zobrazující nastavení hlavní časové základny. 

12. Hodnota zobrazující nastavení časové základny okna, je-li používána. 

13. Ikona zobrazující druh spouštění. 

14. Hodnota zobrazující vodorovnou polohu. 
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15. Hodnota zobrazující napětí spouštění. 

16. Hodnota zobrazující interval aktuálního signálu. 

1.2 Kontrola funkcí 

Během kontroly fungování osciloskopu proveďte následující činnosti: 

1. Zapněte osciloskop 

Stiskněte tlačítko „DEFAULT SETUP”, abyste zobrazili diagnostický výsledek. Implicitní hodnota 
tlumení sondy je 1X. 

 

Obrázek 1.3. 

2. Nastavte přepínač do polohy 1X na sondě a zapojte sondu do kanálu 1 osciloskopu. Proto slícujte 
štěrbina na kolíku sondy k vývodu na zdířce 1. kanálu, pak dotlačte, abyste je zapojili a pootočte 
doprava, abyste zablokovali kolík. Zapojte koncovku sondy a referenční vodič do zdířky PROBE 
COMP. 

 

Obrázek 1.4. 
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3. Stiskněte tlačítko „AUTO”, abyste zobrazili obdélníkový průběh s frekvencí 1KHz a rozkmitem 
přibližně 3V na několik sekund. 

 

Obrázek 1.5. 

4. Dvakrát stiskněte tlačítko „CH1”, abyste vypnuli 1. kanál. Stiskněte tlačítko „CH2”,  
abyste přepnuli na 2. kanál a vynulujte 2. kanál v souladu s krokem 2 a 3. 

1.3. Sonda 

1.3.1 Bezpečnost během použití sondy 

Kryt, který je dokola, zabraňuje sjetí prstů a úrazu elektrickým proudem. 

 

Obrázek 1.6. 

Sondu připojte k osciloskopu, pak spoj uzemnění zapojte k zemniči před zahájením měření. 
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Upozornění: 

• Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem během používání sondy, prsty by měly být před 
krytem, který se nachází na sondě. 

• Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem během používání sondy, nedotýkejte se kovových 
součástek sondy, je-li připojená k napětí. Sondu připojte k osciloskopu a zapojte spoj uzemnění 
k zemniči před zahájením měření. 

1.3.2 Kompenzace sondy 

Alternativní způsob kontroly sondy spoléhá na provedení manuální regulace a přizpůsobení sondy ke 
vstupnímu kanálu. 

 

Obrázek 1.7. 

• Koeficient tlumení sondy nastavte v kanálovém menu na 10X.  Nastavte přepínač na sondě do 
polohy 10X a zapojte sondu do kanálu 1 osciloskopu. Pokud používáte háčkovou koncovku, ujistěte 
se, že je správně upevněná a to tak, že ji spolehlivě umístíte do sondy. 

• Zapojte sondu do zdířky PROBE COMP ~3V a referenční vodič do uzemňovací zdířky PROBE COMP. 
Zobrazte průběh daného kanálu a stiskněte tlačítko AUTO.  

• Zkontrolujte tvar průběhu. 
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Obrázek 1.8. 

• Proveďte nastavení sondy, pokud je to nutné. Zopakujte celý postup, pokud je to nutné. 

1.3.3 Nastavení tlumení sondy 

Dostupné jsou sondy s různými koeficienty tlumení, což má vliv na svislou stupnici signálu.  
Funkce kontroly sondy ověřuje, zda zvolený koeficient tlumení sondy odpovídá skutečnému 
koeficientu tlumení sondy. 

Můžete stisknout tlačítko svislého menu (např. tlačítko CH1 MENU) a zvolit možnost sondy 
odpovídající koeficientu tlumení sondy, kterou vlastníte. 

Upozornění: Implicitní nastavení možnosti sondy je 1X. 

Ujistěte se, že přepínač tlumení na sondě odpovídá možnosti sondy zvolené v osciloskopu. Je možné 
nastavení 1X a 10X. 

Upozornění: Pokud přepínač tlumení bude nastaven na 1X, sonda bude omezovat pásmo osciloskopu 
na 10MHz. Abyste využili plné pásmo osciloskopu, ujistěte se, že nastavení přepínače na sondě je 
10X. 

Kapitola 2. Popis funkcí a ovládání přístroje 

Abyste účinně využívali osciloskop, musíte se seznámit s následujícími funkcemi osciloskopu: 

• Menu a řídící tlačítka 

• Konektory 

• Automatický výběr parametrů 
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• Implicitní nastavení 

• Universální regulátor 

• Svislý systém 

• Vodorovný systém 

• Systém spouštění 

• Systém shromažďování signálu 

• Systém zobrazování 

• Systém měření průběhů 

• Systém nástrojů 

• Systém uchovávání údajů 

• Funkce internetové podpory 

2.1 Menu a řídící tlačítka 

Vzhled tlačítek je zobrazen na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 2.1. 



 

 12 

Všechny modely:  

• CH1, CH2: Tlačítko menu řízení kanálu 1 a kanálu 2. 

• MATH: Tlačítko řízení funkce MATH. 

• REF: Tlačítko řízení referenčního průběhu. 

• HORI MENU: Tlačítko řízení vodorovného menu. 

• TRIG MENU: Tlačítko řízení spouštění. 

• SET TO 50%: Nastavuje úroveň spouštění na polovinu amplitudy signálu. 

• FORCE: Toto tlačítko používejte pro dokončení shromažďování aktuálního průběhu nezávisle na 
tom, zda dojde ke spuštění či nikoliv. Je to nápomocné pro jednotlivé shromažďování a pro 
normální režim spouštění. 

• SAVE/RECALL: Zobrazuje menu Uložení/Odečtu pro nastavení a průběhy. 

• ACQUIRE: Zobrazuje menu shromažďování informací. 

• MEASURE: Zobrazuje menu automatických měření. 

• CURSORS: Zobrazuje menu kurzorů. Regulátory svislé osy řídí polohu kurzorů během zobrazování 
menu a když kurzory jsou zapnuté. Kurzory budou zobrazovány (ledaže možnost „Type” bude 
nastavena na „Off”) po opuštění menu, ale není možno je regulovat. 

• DISPLAY: Zobrazuje menu zobrazování. 

• UTILITY: Zobrazuje menu nástrojů. 

• DEFAULT SETUP: Obnovení výrobního nastavení. 

• HELP: Spouští systém webové podpory. 

• AUTO: Automaticky nastavuje regulátory osciloskopu, pro zajištění co možná nejlepšího 
zobrazování signálu. 

• RUN/STOP: Shromažďuje průběh v konstantním režimu nebo zastavuje sběr. 

Upozornění: Pokud bude sběr zastaven (pomocí tlačítka RUN/STOP nebo SINGLE), regulátor SEC/DIV 
roztahuje nebo zúží průběh.  
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• SINGLE: Shromažďuje a zastavuje jednotlivý průběh. 

2.2 Konektory 

 

Obrázek 2.2. 

• CH1, CH2: Zdířka vstupního signálu. 

• EXT TRIG: Vstupní zdířka pro vnější spouštěcí zdroj. Pomocí spouštěcího menu zvolte zdroj 
spouštění „Ext” nebo „Ext/5”. 

• Zdířka sondy: Výstupní zdířka napětí a uzemnění pro kompenzaci sondy. Slouží pro elektrické 
přizpůsobení sondy k vstupnímu obvodu osciloskopu. 

Upozornění: Pokud zapojíte zdroj napětí do spoje uzemnění, můžete poškodit osciloskop nebo 
testovaný obvod. Abyste tomu předešli, nikdy nezapojujte zdroj napětí do zdířky uzemnění. 

2.3 Automatický výběr parametrů  

Digitální osciloskopy s pamětí řady AX-DS1000 mají funkci automatického výběru parametrů,  
která může identifikovat druh průběhu a přizpůsobit parametry tak, aby vstupní průběh byl 
zobrazován co nejlépe. 

„AUTO” je tlačítko automatického výběru parametrů. 

Tabulka č. 2.1: Menu automatického výběru parametrů: 

Možnost Popis 

 

Automaticky nastavuje obrazovku a zobrazuje několik cyklů signálu. 

 

Nastavuje obrazovku a automaticky zobrazuje jednotlivý cyklus 
průběhu. 
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Automaticky nastavuje a zobrazuje náběžnou dobu. 

 

Automaticky nastavuje a zobrazuje poklesnou dobu. 

 

Způsobuje zvolení předchozích nastavení. 

Automatický výběr parametrů určuje zdroj spouštění na základě následujících parametrů: 

• Pokud jsou signály na obou kanálech, v automatickém režimu bude zobrazován signál z nejnižšího 
kanálu. 

• Pokud signál nebude detekován, bude zobrazován nejnižší kanál. 

• Žádný signál a kanál pro zobrazení způsobí zobrazení a používání prvního kanálu. 

Zapojte signál do kanálu 1 a stiskněte tlačítko „Auto” (viz obrázek 2.3.). 

Obrázek 2.3. 
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Tabulka č. 2.2: Automatický výběr parametrů 

Funkce Nastavení 

Režim sběru Přizpůsobený pro vzorkování 

Formát zobrazování Y-T 

Typ zobrazování 
Nastavený na tečky pro videosignál, nastavený 
na vektory pro spektrum FFT, v ostatních 
případech beze změn. 

Svislá vazba 
Nastavené na DC nebo AC v závislosti na 
vstupním signálu. 

Omezení pásma Vypnuté (úplné pásmo) 

V/div Nastavitelné 

VOLTS/DIV (nastavení) Přibližné 

Obrácení signálu Vypnuto 

Vodorovná poloha Vycentrované 

S/div Nastavitelné 

Druh vypínání Hranou 

Zdroj spouštění 
Automatická detekce kanálu se vstupním 
signálem 

Hrana spouštění Náběžné 

Režim spouštění Automatický 

Spouštěcí vazba DC 

Zastavení spouštění Minimální 

Úroveň spouštění Nastavená na 50% 

Příloha A: Technické údaje 

Všechny specifikace jsou uvedené pro sondy 10X a pro všechny digitální osciloskopy s paměti řady 
AX-DS1000. 

Abyste zjistili, zda osciloskop splňuje parametry uvedené ve specifikacích, osciloskop musí nejdříve 
splňovat následující požadavky: 

• Osciloskop musí po celou dobu 30 minut pracovat v určené teplotě. 

• Pode se teplota změnila o více jak 5ºC, musíte provést funkci automatické kalibrace, která je 
dostupná z menu nástrojů. 

• Kalibrační doba z výroby nesmí být překročená.  

Všechny specifikace jsou zaručeny, ledaže jsou označeny jako „typické“.  
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Technické údaje 

Vstupy 

Vazba vstupů AC, DC, GND 

Vstupní impedance 1MΩ ± 2% || 13pF ± 3pF 

Maximální vstupní napětí 400V (DC+AC PK-PK, Vstupní impedance 1MΩ), KAT I, KAT II 

Tlumení sondy 1X, 10X 

Dostupné možností tlumení  sondy 1X, 10X, 100X, 1000X 

Svislý systém 

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

Rozsah posunu napětí 
kanálu  

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

Svislé rozlišení 8 bit 

Kanály 2 

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

Pásmo jednorázového 
měření 

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

Spodní hranice frekvence  
(AC -3dB) 

≤10Hz(při vstupu BNC) 

Přesnost zesílení DC 
<±3.0%: 5mv/div do 5V/div v určených rozsazích zesílení  
<±4.0%: typické pro 2mV/div a střídavé rozsahy zesílení  

Přesnost měření DC: 

Všechna nastavení zesílení 
≤100mV/div 

±[3%X (naměřená hodnota + posun) 1% posunu  +0.2div+2mv] 

Přesnost měření DC: 

Všechna nastavení zesílení 
>100mV/div 

±[3%X (naměřená hodnota + posun) 1% posunu  +0.2div+100mv] 

Doba nárůstu 
<3.5ns (AX-DS1100CF) 
<5.8ns (AX-DS1062CF) 
<14ns (AX-DS1022C) 

Svislá vstupní vazba  AC, DC, GND 

Matematické operace +, -, *, /, FFT 
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FFT 
Režim okna: Hanning, Hamming, Blackman, obdélníkový  

Body vzorkování: 1024 

Omezení pásma 20MHz (-3dB) (pro AX-DS1022C možnost je nedostupná) 

Vodorovný systém 

Interval vzorkování aktuálního 
času  

AX-DS1022C jednotlivý kanál: 500MSa/s, Dvojitý kanál: 
250MSa/s (Při časové základně rychlejší než 250ns/div) 
AX-DS1062CF, AX-DS1100CF jednotlivý kanál: GSa/s, Dvojitý 
kanál: 500MSa/s (Při časové základně rychlejší než 250ns/div) 

Ekvivalentní interval vzorkování 50GSa/s 

Režimy zobrazování měření HLAVNÍ, OKNO, ZVĚTŠENÉ OKNO, ROLOVÁNÍ, X-Y 

Přesnost časové základny ±50ppm změřená v hodnotách nad 1ms 

Rozsah vodorovného zametání  

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

Rolování: 100mS/DIV ~50S/DIV (sekvence 1-2.5-5) 

Měřící systém 

Automatické měření (32 druhy) 

Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, 
ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Čas náběhu, Čas 
doběhu, Frekv., Perioda, +Šíř., -Šíř., +Dut, -Dut, BWid, Faza, 
FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF 

Měření pomocí kurzorů Manuální režim, režim sledování a automatický režim 

Systém spouštění 

Druh spouštění Okrajem, šířkou impulsu, videosignálem, hranou, střídavě 

Zdroj spouštění CH1, CH2, EXT, EXT/5, Vedení AC 

Režim spouštění Automatický, normální a jednotlivé 

Spouštěcí vazba AC, DC, LF rej, HF rej 

Rozsah úrovně spouštění 

CH1, CH2: ±6 dílků od středu obrazovky  

EXT: ±1.2V 

EXT/5: ±6V 

Rozmístění spouštění Předběžné spouštění: (kapacita paměti/(2*vzorkování)), 
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zpoždění spouštění: 260DIV 

Rozsah zastavení 100ns – 1.5s 

Spouštění okrajem Druh okraje: náběžný, klesající, náběžný a klesající 

Spouštění šířkou impulsu  

Režim spouštění: (>, <, =) kladná šířka impulsu, (>, <, =) 
záporná šířka impulsu 

Rozsah šířky impulsu: 20ns – 10s 

Spouštění videosignálem  

Podporuje videoformáty: PAL/SECAM, NTSC 

Podmínky spouštění: sudé pole, liché pole, všechny řádky, číslo 
řádku 

Spouštění pomocí hrany 
(>, <, =) kladná hrana, (>, <, =) záporná hrana 

Čas: 20ns – 10s 

Střídavé spouštění 
Druh spouštění CH1: Okraj, Impuls, Video, Hrana 

Druh spouštění CH2: Okraj, Impuls, Video, Hrana 

Režim X-Y 

Vstup pólu X / Vstup pólu Y Kanál 1 (CH1) / Kanál 2 (CH2) 

Chyba fáze ±3 stupně 

Interval vzorkování 
Režim XY má zlom umožňující dosažení intervalu vzorkování 
1MSa/s i AXDS1000C podporuje 5KSa/s ~ 200MSa/s, AXDS1000CF 
podporuje 5KSa/s ~500MSa/s 

Přístrojový čítač kmitočtu 

Rozlišení naměřené hodnoty 6 Bajtů 

Rozsah Vazba DC, 10Hz do maximálního pásma 

Druhy signálu 
Vhodné všechny spouštěcí signály (vyjma spouštění šířkou 
impulsu a videosignálem) 
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Funkce řídícího panelu 

Auto Set (Automatické 
parametry) 

Automaticky volí parametry svislého a vodorovného systému  
a polohy spouštění  

Save/Recall (Uložení/přečtení) 

podporuje dvě skupiny referenčních signálů, 20 skupin 
nastavení, 20 skupin signálů zachycených ve funkci 
uložení/přečtení interní paměti a funkce uchovávání na 
přenosné USB paměti 

Obecné specifikace 

Systém zobrazování 

Režim zobrazování  Barevný TFT, diagonála - 145mm, LCD 

Rozlišení 320 pixelů vodorovně x 234 pixele svisle  

Barva displeje 64K barev  

Kontrast displeje (typický) 150:1 

Jas podsvícení (typický) 300nit 

Rozsah zobrazování průběhu  8 x 12 div 

Režim zobrazování průběhu  Bod, vektor 

Zastavování  Vypnuté, 1s, 2s, 5s, nekonečnost 

Zobrazování menu 2s, 5s, 10s, 20s, nekonečnost 

Spořič obrazovky 
Vypnutý, 1 min., 2 min., 5 min., 10 min., 15 min., 30 min.,  
1 hod., 2 hod., 5 hod. 

Vzhled Klasický, moderní, tradiční, stručný 

Interpolace průběhu Sin(x)/x 

Model barev Normální, odvrácený 

Jazyk 
Jednoduchá čínština, tradiční čínština, angličtina, arabština, 
francouzština, němčina, ruština, španělština, portugalština, 
japonština, korejština. 

Pracovní podmínky 

Teplota 
Pracovní: 10ºC až 40ºC 

Skladování: -20ºC až 60ºC 

Chlazení Ventilátor 

Vlhkost 
Pracovní: 85% relativní vlhkosti, 40ºC, 24 hodiny 

Skladování: 85% relativní vlhkosti, 65ºC, 24 hodiny 

Výška Pracovní: 3000 m 
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Napájení 

Vstupní napětí 100 – 240 V AC, KAT II, automatický výběr 

Rozsah frekvence 45 Hz až 440 Hz 

Výkon Maximum 50 VA 

Mechanické 

Rozměry 

Délka: 305 mm 

Šířka: 133 mm 

Výška: 154mm 

Hmotnost 2,3kg 

 

Příloha B: Osciloskopy řady AX-DS1000 

Příslušenství 

Standardní příslušenství: 

• Sonda 1:1 / 10:1 (2 kusy) 

• Napájecí kabel v souladu s normami země určení  

• Certifikát 

• Záruční list 

• CD (s software EasyScope 3.0 pro počítač PC). 

• Návod k obsluze. 

• USB kabel 


