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Memóriával rendelkező digitális oszcilloszkóp sorozat AX-DS1000 – rövid bevezetés. 

AX-DS1000 sorozatú modellek: 

 

Modell AX-DS1100CF AX-DS1062CF AX-DS1022C 

Sáv 100MHz 60MHz 25MHz 

Valódi 
mintavételezési idő 

1GSa/s 500MSa/s 

Kijelző színes TFT-LCD 

 

A készülék tulajdonságai: 

• Az oszcilloszkóp mérete lehetővé teszi, hogy a készülék hordozható legyen. 

• Színes TFT-LCD kijelző. 

• Két csatorna, sáv: 25MHz – 100MHz 

• Szimpla, valódi mintavételezési gyakoriság: 500MSa/s (AX-DS1022C), 1GSa/s (AX-DS1062CF,  
AX-DS1100CF). Egyenletes mintavételezési gyakoriság: 50GSa/s. 

• A memória kapacitása: 4Kpts (AX-DS1022C), 2Mpts (AX-DS1062CF, AX-DS1100CF). 

• Triggerelés éllel, impulzussal, videójellel, váltakozó triggerelés funkció, késleltetett triggerelés 
funkció. 

• Különleges digitális szűrő funkció, hullámforma tárolás funkció. 

• Kétszintű értékelés funkció. 

• 32 paraméter automatikus mérése, amely támogatja az összes mérési funkciót.  

• Két csoportra osztott referencia hullámforma, húsz befogási hullámforma-csoport, mentés/ 
olvasás húsz belső beállítási csoport, USB hordozható memória mentés/ olvasás funkció.  

• Kurzoros mérés elérhető a manuális, a nyomon követő és az automatikus üzemmódban. 

• A csatorna hullámformája kijelzése és az FFT hullámforma megjelenítése az osztott képernyőn. 

• Szabályozható a hullámforma erőssége és a háló fényereje. 

• Kiugró menü megjelenítése a kényelmes használat érdekében. 

• Több kijelzési stílus: klasszikus, modern, hagyományos, tömör. 

• Többnyelvű felhasználói interfész. 

• Többnyelvű internetes segítség támogatás. 

• Standard beállítási interfész: Host USB: támogatja az USB memóriába való mentést/ leolvasást,  
és a szoftver frissítését; USB készülék: támogatja a PictBridge – el kompatíbilis nyomtatókat és a PC-
ről való távvezérlést; RS-232. 

Memóriával rendelkező digitális oszcilloszkóp sorozat AX-DS1000 – kiegészítők: 

• 1:1-es és 10:1-es szonda (2 darab)  

• Célország szabványainak megfelelő tápkábel. 

• Tanúsítvány. 

• Garancialap. 

• CD lemez (EasyScope 3.0 szoftverrel, amely letelepíthető egy PC számítógépre). 

• Használati útmutató. 

• USB kábel. 
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Biztonságra vonatkozó általános információ 

Olvassa el a biztonságra vonatkozó alábbi információt annak érdekében, hogy elkerülje a testi 
sérülést, az oszcilloszkóp és a hozzácsatlakoztatott készülékek sérülését.  Azért, hogy elkerülje az 
esetleges veszélyes helyzeteket, az oszcilloszkópot csak a használati útmutatóban leírt módon 
szabad használni. 

Karbantartási, szervizelési munkát a készüléken csak szakképzett személy végezhet.  

 

Ahhoz, hogy elkerülje a tűzesetet, vagy a testi sérülést tegye az alább  következőket: 

• Használja a megfelelő tápkábelt. Csak olyan tápkábelt használjon, amely a készülékhez való,  
és amely olyan tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy használható a célországban. 

• Megfelelően csatlakoztassa és távolítsa el a készülékből a hozzá csatlakoztatott kiegészítőket. 
Ne csatlakoztasson, vagy ne távolítson el szondát, mérővezetéket, ha feszültségforráshoz van 
csatlakoztatva. 

• Biztosítsa a készülék földelését. A készülék a tápvezetékben levő földelő vezetékkel van 
földelve. Áramütés elkerülése céljából a földelő vezetéket a  földeléshez kell csatlakoztatni.  
Mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket az oszcilloszkóp bemeneti vagy a kimeneti csatlakozójához, 
győződjön meg arról, hogy a megfelelő földelés biztosítva van-e.  

• Megfelelő módon csatlakoztassa a szondát. A szonda földelő vezetéke nullás potenciállal 
rendelkezik. Ne csatlakoztassa a földelő vezetékeket feszültséghez. 

• Figyeljen oda a csatlakozók összes névleges értékére. Ahhoz, hogy elkerülje a tűzesetet vagy az 
esetleges áramütést, fordítson figyelmet a csatlakozók összes névleges értékeire és a készüléken 
található jelölésekre. Mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a készülékhez, gondosan ellenőrizze  
a névleges értékeket a használati útmutatóban. 

• Ne használja a készüléket burkolat nélkül. Ne használja a mérőműszert, ha a készüléken nincs 
burkolat, vagy a burkolat egy része le van szedve. 

• Használjon megfelelő biztosítékot. Csak a meghatározott típusú és megfelelő paraméterekkel 
rendelkező biztosítékot használjon a készülékben. 

• Kerülje a fedetlen vezetékeket. Ne érjen hozzá a fedetlen csatlakozókhoz és alkatrészekhez,  
ha a táp csatlakoztatva van. 

• Ne használja a készüléket, ha arra gyanakszik, hogy sérült. Ha úgy gondolja, hogy a készülék 
nem teljesen működőképes, küldje el szakszervízbe, hogy ott a szakképzett szerelők megjavítsák. 

• Ne használja a készüléket vizes/ nedves környezetben. 

• Ne használja a készüléket robbanás veszélyes környezetben. 

• Figyeljen arra, hogy a készülék mindig tiszta és száraz legyen. 

Tápvezeték vezetési emisszió korlátozás (B osztály) 

Mérési szabványok: EN61326:1998+A1,2002+A2,2003 

Biztonsági jelzések és szimbólumok 

Jelzések a készüléken. Az alábbi jelzések megjelenhetnek a készüléken: 

DANGER (VESZÉLY): Azt jelenti, hogy testi sérülés lehetséges, rögtön a jelzés megjelenése után. 
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WARNING (FIGYELMEZTETÉS): Azt jelenti, hogy testi sérülés lehetséges a jelzés megjelenése után, 
bizonyos idő elteltével. 

CAUTION (FIGYELEM): Azt jelenti, hogy fennáll a felszerelés (az oszcilloszkópot beleértve) 
sérülésének veszélye. 

Szimbólumok a készüléken. Az alábbi szimbólumok megjelenhetnek a készüléken: 

    

Figyelem – 
magasfeszültség 

Földelés 
csatlakozóaljzat 

Figyelem. Ellenőrizze 
e használati 
útmutatót. 

Földelő 
csatlakozóaljzat. 

1. fejezet. Bevezetés 

Az AX-DS1000 sorozatú, memóriával rendelkező digitális oszcilloszkópok kis hordozható asztali 
készülékek, amelyek a GND feszültség mérésére használhatók. 

A fejezet az alábbi témákban nyújt segítséget: 

• A homlokpanel és a felhasználói interfész leírása  

• A funkciók egyszerű ellenőrzése 

• A szonda kompenzálása 

• A szonda jelcsillapítási tényező beállítása 

1.1 A homlokpanel és a felhasználói interfész leírása 

Nagyon fontos, hogy megismerje az oszcilloszkóp homlokpaneljét a készülék használata előtt.  
Az alábbiakban a homlokpanel tömör leírása található, amelynek köszönhetően rövid idő alatt 
megismeri az AX-DS1000 sorozatú, memóriával rendelkező digitális oszcilloszkópok kezelését. 

Az AX-DS1000-as oszcilloszkóp-sorozat felhasználóbarát homlokpanellel rendelkezik, amelyen  
a szabályzók és nyomógombok találhatók. A kijelző jobb oldalán öt szürke nyomógomb található, 
amely a menü kezelésére szolgál. A nyomógombok segítségével az aktuális menü különféle opcióit 
lehet beállítani. Egyéb nyomógomb funkcióválasztó nyomógomb, amellyel kapcsolható több 
funkciókiválasztó menü, vagy bekapcsolható egy kiválasztott funkció. 
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1.1. Ábra. Szabályzók a homlokpanelen 

1.2. Ábra Kijelzőterület 
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1. Triggerelés státusz 

Armed: Az oszcilloszkóp összegyűjti az összes adatokat a triggerelés előtt. Minden triggerelést 
figyelmen kívül hagy a készülék ebben az állapotban. 

Ready: Az összes adat a triggerelés előtt összegyűjtésre került, és az oszcilloszkóp kész  
a triggerelésre. 

Trig’d. A triggerelés elkezdődött, és az oszcilloszkóp adatokat gyűjt a triggerelés után. 

Stop: Az oszcilloszkóp befejezte a hullámforma-adat gyűjtését. 

Auto: Az oszcilloszkóp automatikus üzemmódban van, és gyűjti a hullámforma-adatokat triggerelés 
nélkül. 

Scan: Az oszcilloszkóp folyamatosan gyűjti a hullámforma-adatokat, és folyamatosan kijelzi  
a hullámformát. 

2. Megjeleníti az aktuális hullámforma ablakot. 

3. A triggerelés vízszintes pozícióját mutató jelzés. A jelzés elhelyezését szabályozni lehet  
a HORIZONTAL POSITION forgó szabályzó segítségével. 

4. A  nyomógomb a hullámforma nyomtatására szolgál. A  nyomógomb a hullámforma 
tárolására szolgál. 

5. A  azt jelenti, hogy USB csatlakozóaljzat be van állítva a számítógéppel való 

együttműködésre. A  azt jelenti, hogy az USC csatlakozóaljzat be van állítva a nyomtatóval való 
együttműködésre.  

6. Mutatja a csatorna-hullámforma elhelyezését. 

7. A képernyőn látható jelzések a kijelzett hullámforma nullás referencia pontjait mutatják.  
Ha nincs jelzés, az azt jelenti, hogy a csatorna nem kerül kijelzésre. Kijelzi a jelforrást. 

8. Jelcsatolás szimbóluma. 

9. A csatornák függőleges szorzóját jelző érték. 

10. A „B” szimbólum azt jelenti, hogy a sáv funkció aktív. 

11. A fő időalap beállítását jelző érték. 
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12. Ablak-időalap beállítását jelző érték (ha a beállítás használatban van). 

13. Triggerelés fajta visszajelző ikon. 

14. A vízszintes pozíciót jelző érték. 

15. Triggerelési feszültség visszajelző érték. 

16. Az aktuális jel frekvenciáját jelző érték. 

 

1.2 Funkció ellenőrzés 

Az oszcilloszkóp működésének ellenőrzése során tegye a következő lépéseket: 

1. Kapcsolja be az oszcilloszkópot. 

Nyomja meg a „DEFAULT SETUP” nyomógombot ahhoz, hogy megjelenítse a diagnosztika 
eredményét. A szondacsillapítás alapértelmezett értéke: 1X. 

 

 

1.3. Ábra 

2. Állítsa be a kapcsolót az 1X pozícióra a szondán, és csatlakoztassa a szondát az oszcilloszkóp 1. 
csatornájához. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, illessze a szonda csatlakozó dugóján található rést az 
1. csatorna csatlakozóaljzatához, majd nyomja meg csatlakoztatás céljából és fordítsa jobbra,  
hogy blokkolja a csatlakozódugót.  Csatlakoztassa a szonda végét és a referencia vezetéket a PROBE 
COMP csatlakozóaljzatba. 
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1.4. Ábra 

3. Nyomja meg az „AUTO” nyomógombot, hogy megjelenítsen 1 KHz-es frekvenciájú négyszögletes 
hullámformát, amely 3V-os néhány másodperces csúcsok közti frekvenciával rendelkezik. 

 

1.5. Ábra 

4. Nyomja meg kétszer a „CH1” nyomógombot ahhoz, hogy kikapcsolja az 1. csatornát. Nyomja meg 
a „CH2” nyomógombot ahhoz, hogy átkapcsoljon a 2. csatornára, majd nullázza le a 2. csatornát  
a 2. ás a 3. lépésben leírtaknak megfelelően. 

1.3 Szonda 

1.3.1  A szonda biztonságos használata 

A szondán található védőburkolat megakadályozza, hogy a felhasználó ujjai lecsússzanak és ezáltal 
kiküszöböli az áramütés veszélyét.  
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1.6. Ábra 

Csatlakoztassa a szondát az oszcilloszkóphoz, majd csatlakoztassa a földelés csatlakozót a földhöz, 
mielőtt elkezdené a mérést. 

Figyelem: 

• Ahhoz, hogy elkerülje az áramütést a szonda használata során, az ujjait a szondán található védő 
részen belül tartsa. 

• Ahhoz, hogy elkerülje az áramütést a szonda használata során, ne érintse a szonda fém elemeit, 
amikor az feszültséghez van csatlakoztatva. Csatlakoztassa a szondát az oszcilloszkóphoz, majd 
csatlakoztassa a földelés csatlakozót a földhöz, mielőtt elkezdené a mérést. 

1.3.2  A szonda kompenzálása 

A szonda alternatív ellenőrzési módja a manuális szabályzás, és a szonda a bemeneti csatornájához 
való illesztés. 
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1.7. Ábra 

• Állítsa be a csatorna menüjében a szonda csillapítási tényezőt 10X-es értékre. Állítsa be  
a kapcsolót a 10X pozícióra a szondán, és csatlakoztassa a szondát az oszcilloszkóp 1. csatornájához. 
Ha horogcsúcsot használ, győződjön meg arról, hogy jól került-e rögzítésre, amikor megfelelően 
behelyezi a szondába. 

• Csatlakoztassa a szondát a PROBE COMP ~3V csatlakozóba, a referencia vezetéket pedig a PROBE 
COMP földelő csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. Jelenítse meg az adott csatorna hullámformáját, 
majd nyomja meg az AUTO nyomógombot. 

• Ellenőrizze a hullámforma alakját. 

 

1.8. Ábra 

• Ha szükséges, javítson a szonda beállításain. Szükség esetén ismételje meg a lépéseket. 
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1.3.3 Szonda csillapítás beállítása 

A kapható szondák különféle csillapítási tényezőkkel rendelkeznek, ami befolyásolja a jel függőleges 
skáláját. A szonda-ellenőrző funkció ellenőrzi, hogy a kiválasztott szonda csillapítási tényezője 
megfelel-e a valódi szonda csillapítási tényezőjének. 

Megnyomhat egy nyomógombot a függőleges menüben (mint pl. a CH1 MENU nyomógombot),  
és kiválaszthatja azt a szonda opciót, amely megfelel a szondája csillapítási tényezőjének.  

Figyelem: A szondacsillapítás alapértelmezett értéke: 1X. 

Győződjön meg arról, hogy a csillapítás átkapcsoló a szondán megfelel az oszcilloszkópon 
kiválasztott szonda opciónak. Lehetséges beállítás: 1X és 10X. 

Figyelem: Ha a szonda csillapítási kapcsoló 1X-re van beállítva, a szonda korlátozza az oszcilloszkóp 
sávját 10MHz-ig. Ahhoz, hogy felhasználja az oszcilloszkóp teljes sávját, győződjön meg arról, hogy 
a szondán található kapcsoló 10X-re van állítva. 

2. fejezet. A készülék funkciói és a készülék kezelése. 

Ahhoz, hogy hatékonyan használja az oszcilloszkópot, meg kell ismernie az alábbi funkcióit: 

• Menü és a vezérlő nyomógombok. 

• Csatlakozók. 

• Automatikus paraméterezés 

• Alapértelmezett beállítások. 

• Univerzális szabályzókapcsoló. 

• Függőleges rendszer. 

• Vízszintes rendszer. 

• Kioldás rendszer. 

• Jel összegyűjtő rendszer. 
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• Kijelzési rendszer. 

• Hullámforma mérési rendszer. 

• Eszköz rendszer. 

• Adattároló rendszer. 

• Internetes segítség funkció. 

2.1 Menü és a vezérlő nyomógombok. 

A nyomógombok az alábbi ábrán láthatók: 

 

2.1. Ábra 

Összes modell: 

• CH1, CH2: Az 1. és a 2. csatornát vezérlő menünyomógomb. 

• MATH: MATH funkciót vezérlő nyomógomb. 

• REF: Referencia hullámformát vezérlő nyomógomb. 

• HORI MENU: Vízszintes menüt vezérlő nyomógomb. 
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• TRIG MENU: Triggerelést vezérlő nyomógomb. 

• SET TO 50%: Beállítja az triggerelési szintet a jelamplitúdó felére. 

• FORCE: Nyomja meg ezt a nyomógombot ahhoz, hogy befejezze az aktuális hullámforma 
begyűjtését attól függetlenül, hogy bekövetkezik-e a triggerelés, vagy sem. Ez a funkció hasznos  
a szimpla adatgyűjtésnél és a hagyományos triggerelési üzemmódban. 

• SAVE/RECALL: Kijelzi a Tárolás/ Előhívás menüt a beállításokra és a hullámformákra vonatkozóan. 

• ACQUIRE: Megjeleníti az adatgyűjtés menüt. 

• MEASURE: Megjeleníti az automatikus mérések menüt. 

• CURSORS: Megjeleníti a kurzorok menüt. A függőleges tengely szabályzói vezérlik a kurzorokat  
a menü megjelenítése során, amikor a kurzorok be vannak kapcsolva. A kurzorok kijelzésre kerülnek 
(hacsak a „Type” opció nincs az „Off”-ra beállítva) a menüből való kilépés után, de már nem 
szabályozhatók. 

• DISPLAY: Megjeleníti a kijelzési menüt. 

• UTILITY: Megjeleníti az eszközök menüt. 

• DEFAULT SETUP: Visszaállítja a gyári beállításokat. 

• HELP: Elindítja az internetes segítség funkciót. 

• AUTO: Automatikusan beállítja az oszcilloszkóp szabályzóit ahhoz, hogy a lehető legjobb módon 
kerüljön kijelzésre a jel. 

• RUN/STOP: Folyamatosan befogja a hullámformát, vagy megállítja az akvizíciót. 

Figyelem: Ha az akvizíció leállításra kerül (a RUN/STOP vagy a SINGLE nyomógomb segítségével),  
a SEC/DIV szabályzó széthúzza vagy összezsugorítja a hullámformát. 

• SINGLE: Befogja és leállítja a szimpla hullámformát. 
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2.2 Csatlakozók. 

 

2.2. Ábra 

• CH1, CH2: Bemeneti jel csatlakozók. 

• EXT TRIG: Kimeneti csatlakozó külső triggerelési forrás részére.  A triggerelési menü segítségével 
válassza ki a triggerelési forrást: „Ext” vagy „Ext/5”. 

• Szonda csatlakozóaljzat: Kimeneti feszültség és földelés csatlakozó a szondakompenzációhoz.  
A csatlakozó arra szolgál, hogy a szonda összeilleszkedjen az oszcilloszkóp bemeneti áramkörével. 

Figyelem: Ha feszültségforrást csatlakoztat a földeléscsatlakozóhoz, fennáll az oszcilloszkóp vagy  
a tesztelt áramkör sérülésének veszélye. Ahhoz, hogy ezt elkerülje, soha ne csatlakoztassa  
a feszültségforrást a földeléscsatlakozóhoz. 

2.3 Automatikus paraméterezés 

Az AX-DS1000 sorozatú memóriával rendelkező digitális oszcilloszkópok automatikus paraméter 
kiválasztási funkcióval rendelkeznek, amely segítségével beazonosítható a hullámforma fajtája, 
valamint beállíthatók a paraméterek oly módon, hogy a bemeneti hullámforma a lehető legjobb 
módon kerüljön megjelenítésre. 

Az „AUTO” nyomógomb automatikusan kiválasztja a paramétereket. 

2.1. táblázat Automatikus paraméterezés menü: 

Opció Leírás 

 

Automatikusan beállítja a képernyőt és kijelzi a jel néhány ciklusát. 

 

Beállítja a képernyőt, és automatikusan kijelzi a hullámforma egy 
ciklusát. 
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Automatikusan beállítja és kijelzi a felfutási időt. 

 

Automatikusan beállítja és kijelzi a lefutási időt. 

 

Visszaállítja az előző beállításokat. 

Automatikus paraméterezés meghatározza a triggerelés forrását a következő paraméterek alapján: 

• Ha a jel mind a két csatornán van, az automatikus üzemmódban a legalacsonyabb csatorna jele 
kerül megjelenítésre. 

• Ha készülék nem találja a jelet, a kijelzőn a legalacsonyabb csatorna jelenik meg. 

• Ha nincs megjelenítendő jel és csatorna, akkor az első csatorna van megjelenítve és használva. 

Csatlakoztassa a jelet az 1. csatornához, és nyomja meg az „Auto” nyomógombot (lásd a 2.3. 
ábrát). 

 

 

2.3. Ábra 
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2.2. táblázat Automatikus paraméterezés  

Funkció Beállítás 

Akvizíció üzemmód: Összhangban a mintavételezéssel. 

Kijelzés formátum Y-T 

Kijelzés típusa 
Pontok videójel esetén, vektorok FFT spektrum 
esetén, a többi esetben változatlan. 

Függőleges csatolás 
Beállítva DC-re vagy AC-re a bemeneti jeltől 
függően. 

Sávszélesség korlátozás Kikapcsolva (teljes sávszélesség) 

V/div Szabályozható 

VOLTS/DIV (szabályzás) Körülbelüli 

Jel megfordítása Kikapcsolva 

Vízszintes elhelyezés Középre igazított 

S/div Szabályozható 

Triggerelés fajta Indítóéllel 

Triggerelés forrása 
Bemeneti jellel rendelkező csatorna automatikus 
észlelése 

Indítóél Felfutó 

Triggerelés módja Automatikus 

Triggerelés csatolása DC 

Triggerelés szünetelése Minimális 

Indítási szint 50%-ra állítva 

„A” melléklet  

Műszaki paraméterek 

Az összes műszaki specifikáció a 10X-es szondára és az összes AX-DS1000 sorozatú memóriával 
rendelkező oszcilloszkópra vonatkozik. 

Ahhoz, hogy ellenőrizze, hogy az oszcilloszkóp megfelel-e a műszaki specifikációban megadott 
paramétereknek, a készüléknek az alábbi feltételeknek meg kell felelnie: 

• Az oszcilloszkóp 30 percen keresztül üzemeljen meghatározott hőmérsékleten. 

• Ha a hőmérséklet 5ºC fokkal változik, végezze el az automatikus kalibrálást, amely az eszköz 
menüben található. 

• A gyári kalibrálás határidejét nem szabad túllépni. 

Az összes műszaki adat garantálva van, amennyiben nem jelölték tipikusként. 
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Műszaki paraméterek 

Bemenetek 

Bemenet csatolása AC, DC, GND 

Bemeneti impedancia 1MΩ ± 2% || 13pF ± 3pF 

Maximális bemeneti 
feszültség 

400V (DC+AC PK-PK, bemeneti impedancia 1MΩ), I. KAT, II. KAT 

Szonda csillapítása 1X, 10X 

A szonda jelcsillapításának  
lehetséges beállításai 

1X, 10X, 100X, 1000X 

Függőleges rendszer 

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

Csatornafeszültség 
tolódási tartomány 

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

Függőleges felbontás 8 bit 

Csatornák száma 2 

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

Egy mérés sávszélessége 
100MHz (AX-DS1100CF)  
60MHz (AX-DS1062CF)  
25MHz (AX-DS1022C)  

Frekvencia alsó 
határértéke (AC -3dB) 

≤10Hz (BNC bemenetnél) 

DC erősítés pontossága 
<±3.0%: 5mv/div és 5V/div között az erősítés állandósult 
tartományában 
<±4.0%: tipikus 2mV/div és a változó erősítés tartományok esetén. 

DC mérés pontosság 

Összes erősítés beállítás 
≤100mV/div 

±[3%X (leolvasás + eltolódás) az eltolódás 1%-a +0.2div+2mv] 

DC mérés pontosság 

Összes erősítés beállítás 
>100mV/div 

±[3%X (leolvasás + eltolódás) az eltolódás 1%-a +0.2div+100mv] 

Felfutási idő 
<3.5ns (AX-DS1100CF) 
<5.8ns (AX-DS1062CF) 
<14ns (AX-DS1022C) 

Függőleges bemeneti AC, DC, GND 
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csatolás 

Matematikai funkciók +, -, *, /, FFT 

FFT 
Ablak üzemmód: Hanning, Hamming, Blackman, négyszögletes 

Mintavételezési pontok: 1024 

Sávszélesség korlátozás 20MHz (-3dB) (az opció nem elérhető az AX-DS1022C modellnél) 

Vízszintes rendszer 

Valós idejű 
mintavételezési frekvencia  

AX-DS1022C egy csatorna: 500MSa/s, Dupla csatorna: 250MSa/s (ha az 
időalap gyorsabb, mint 250ns/div) 
AX-DS1062CF, AX-DS1100CF egy csatorna: 1GSa/s, Dupla csatorna: 
500MSa/s (ha az időalap gyorsabb, mint 250ns/div) 

Egyenértékű mintavételi 
frekvencia  

50GSa/s 

Mérés kijelzési üzemmód FŐ, ABLAK, NAGYOBB ABLAK, GÖRGETÉS, X-Y 

Időalap pontossága ±50ppm 1ms-os tartományokban mért 

Vízszintes söprés 
tartomány 

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

Görgetés: 100mS/DIV ~50S/DIV (sor: 1-2.5-5) 

Mérési rendszer 

Automatikus mérés  

(32 fajta) 

Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, 
ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Felfutási idő, Lefutási 
idő, Frekvencia, Periódus+szélesség, -szélesség, +Dut, -Dut, BWid, 
Fázis, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF 

Kurzoros mérés Manuális, automatikus és nyomon követési üzemmód 

Kioldás rendszer 

Triggerelés fajta éllel, impulzusszélességgel, videójellel, meredekséggel, váltakozó 

Triggerelés forrása CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC vonal 

Triggerelés módja Automatikus, normális és szimpla 

Triggerelés csatolása AC, DC, LF rej, HF rej 

Triggerelési szint 
tartomány: 

CH1, CH2: ±6 osztás a képernyő közepétől 

EXT: ±1.2V 

EXT/5: ±6V 

A triggerelés elhelyezése  
Előindítás: (memória kapacitása/ (2*mintavételezés)),  
a triggerelés késleltetése: 260DIV 

Szünetelés tartomány 100ns – 1.5 mp. 
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Indítás éllel Él típusa: felfutó, lefutó, felfutó és lefutó 

Indítás 
impulzusszélességgel 

Triggerelés módja: (>, <, =) pozitív impulzusszélesség, (>, <, =) 
negatív impulzusszélesség 

Impulzusszélesség tartomány 20ns – 10 mp. 

Indítás videójellel 

Támogatja az alábbi videóformátumokat: PAL/SECAM, NTSC 

Indítási feltételek páros mező, páratlan mező, összes vonal, 
vonalszám 

Indítás meredekséggel 
(>, <, =) pozitív meredekség, (>, <, =) negatív meredekség 

Idő: 20ns – 10 mp. 

Váltakozó indítás 
Triggerelés fajta CH1: Él, impulzus, videójel, meredekség 

Triggerelés fajta CH2: Él, impulzus, videójel, meredekség 

X-Y üzemmód 

X pólus bemenet/ Y pólus 
bemenet 

1. csatorna (CH1) / 2. csatorna (CH2) 

Fázishiba ± 3 fok 

Mintavételezési gyakoriság 

XY üzemmód olyan töréssel rendelkezik, amelynek köszönhetően 
elérhető 1MSa/mp-es mintavételezési gyakoriság, és AX-DS1000C 
támogatja a 5KSa/s ~ 200MSa/s, AX-DS1000CF támogatja a 5KSa/s 
~500MSa/s mintavételezési gyakoriságot 

Hardveres frekvenciaszámláló 

Leolvasás felbontása  6 bájt 

Méréshatár tartomány DC csatolás, 10Hz max. sávszélességig 

Jelfajta 
Megfelelő összes indítójel (kivéve az impulzusszélességgel és  
a videójellel való triggerelést) 

A vezérlő panel funkciói 

Auto Set (automatikus 
paraméterek) 

Automatikusan kiválasztja a függőleges és a vízszintes rendszert, 
valamint a triggerelési pozíció paramétereit. 

Save/Recall (Tárolás/ 
Leolvasás) 

Támogatja a következőket: két csoportra osztott referencia jel,  
20 belső beállítási csoport, 20 befogott jel a belső memóriába való 
mentés/ olvasás funkció segítségével, USB hordozható memóriában 
való tárolási funkció.  
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Általános specifikáció 

Kijelzési rendszer 

Kijelzési üzemmód Színes TFT, átló - 145mm, LCD 

Felbontás 320 pixel vízszintesen x 234 pixel függőlegesen 

Kijelzőszín 64K szín 

Kijelző kontraszt (tipikus) 150:1 

Háttérvilágítás (tipikus) 300nit 

Hullámforma 
megjelenítési tartomány 

8 x 12 div 

Hullámforma 
megjelenítési üzemmód 

Pont, vektor 

Megállítás Kikapcsolva, 1 mp., 2 mp., 5 mp., végtelenség  

Menü megjelenítése 2 mp., 5 mp., 10 mp., 20 mp., végtelenség 

Képernyőkímélő 
Kikapcsolva, 1 perc, 2 perc, 5 perc, 10 perc, 15 perc, 30 perc,  
1 óra, 2 óra, 5 óra. 

Megjelenés Klasszikus, modern, hagyományos, tömör. 

Hullámforma interpoláció Sin(x)/x 

Színmodell Hagyományos, fordított 

Nyelv 
Egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, arab, francia, német, 
orosz, spanyol, portugál, japán, koreai. 

Üzemeltetési körülmények 

Hőmérséklet 
Üzemelés: 10ºC ….. 40ºC 

Tárolás: -20ºC ….. 60ºC 

Hűtés Ventillátor 

Páratartalom 
Üzemelés: Relatív páratartalom 85%-a, 40ºC, 24 óra 

Tárolás: Relatív páratartalom 85%-a, 65ºC, 24 óra 

Tengerszint feletti 
magasság 

Üzemelés: Max 3000m-ig 

Tápfeszültség 

Bemeneti feszültség 100 – 240V AC, KAT II, automatikus választás 

Frekvencia tartomány 45Hz-tól 440Hz-ig 

Teljesítmény Maximum 50VA 
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Mechanikus paraméterek 

Méretek 

Hosszúság: 305mm 

Szélesség: 133mm 

Magasság: 154mm 

Súly: 2,3kg 

B melléklet: AX-DS1000 sorozatú oszcilloszkópok 

Tartozékok 

Standard tartozékok: 

• 1:1-es és 10:1-es szonda (2 darab)  

• Célország szabványainak megfelelő tápkábel. 

• Tanúsítvány 

• Garancialap. 

• CD lemez (EasyScope 3.0 szoftverrel, amely letelepíthető egy PC számítógépre). 

• Használati útmutató. 

• USB kábel. 


