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Seria cyfrowych oscyloskopów z pamięcią AX-DS1000 – krótki wstęp 

Modele serii AX-DS1000: 
 

Model AX-DS1100CF AX-DS1062CF AX-DS1022C 

Pasmo 100MHz 60MHz 25MHz 

Rzeczywista 
częstotliwość 
próbkowania 

1GSa/s 500MSa/s 

Wyświetlacz Kolorowy TFT LCD 

 

 
 
Charakterystyka: 
 

• Rozmiary oscyloskopu umożliwiają jego przenoszenie 

• Kolorowy wyświetlacz TFT LCD 

• Dwa kanały, pasmo: 25MHz – 100MHz 

• Pojedyncza, rzeczywista częstotliwość próbkowania wynosi 500MSa/s (AX-
DS1022C), 1GSa/s (AX-DS1062CF, AX-DS1100CF).    
Równoważna częstotliwość próbkowania wynosi 50GSa/s. 

• Pojemność pamięci wynosi 4Kpts (AX-DS1022C), 2Mpts (AX-DS1062CF, AX-
DS1100CF). 

• Funkcje wyzwalania krawędzią, impulsem, sygnałem wideo, zboczem oraz funkcja 
wyzwalania przemiennego i wyzwalania z opóźnieniem. 

• Funkcja wyjątkowego filtra cyfrowego i zapamiętywania przebiegu. 

• Funkcja oceny dwustopniowej 

• Automatyczny pomiar 32 parametrów wspierający wszystkie funkcje pomiarowe. 

• Dwie grupy przebiegów odniesienia, dwadzieścia grup przebiegów 
przechwytywania, dwadzieścia grup ustawień wewnętrznych zapisu/odczytu oraz 
funkcja zapisu/odczytu pamięci przenośnej USB. 

• Pomiary kursorowe dostępne w trybie manualnym, śledzenia i automatycznym. 

• Wyświetlanie przebiegu kanału i jego przebieg FFT na dzielonym ekranie. 

• Regulowane natężenie przebiegu i jasność siatki. 

• Wyświetlanie wyskakującego menu dla zapewnienia wygody użytkowania. 

• Wiele styli wyświetlania: klasyczny, nowoczesny, tradycyjny, zwięzły. 

• Wielojęzyczny interfejs użytkownika. 

• Wsparcie dla wielojęzycznego systemu pomocy internetowej. 

• Standardowy interfejs ustawień: Host USB: wspiera funkcję zapisu/odczytu z 
pamięci USB i aktualizacji oprogramowania; Urządzenie USB: wspiera drukarki 
kompatybilne z PictBridge i zdalne sterowanie z komputera PC; RS-232. 
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Akcesoria serii cyfrowych oscyloskopów z pami ęcią AX-DS1000: 
 

• Sonda 1:1 oraz 10:1 (2 sztuki) 

• Kabel zasilający odpowiadający standardom kraju przeznaczenia. 

• Certyfikat. 

• Karta gwarancyjna. 

• Dysk CD (zawierający oprogramowanie EasyScope 3.0 dla komputera PC). 

• Instrukcja obsługi. 

• Kabel USB. 
 

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Przeczytaj poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa, żeby uniknąć obrażeń ciała i 
zapobiec uszkodzeniu oscyloskopu oraz urządzeń do niego podłączonych. Żeby uniknąć 
potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, używaj oscyloskopu tylko w sposób określony w 
instrukcji. 
Tylko wykwalifikowany personel jest upoważniony do wykonywania czynności serwisowych. 
 

1. Żeby unikn ąć pożaru lub obra żeń ciała 
• Używaj odpowiedniego kabla zasilaj ącego. Używaj tylko przewodu zasilającego 

przeznaczonego dla tego urządzenia i posiadającego certyfikat dla kraju 
przeznaczenia. 

• Podł ączaj i odł ączaj urz ądzenie wła ściwie.  Nie podłączaj lub odłączaj sond lub 
przewodów pomiarowych, jeśli są podłączone do źródła napięcia. 

• Zapewnij uziemienie urz ądzenia.  Urządzenie to jest uziemione poprzez przewód 
uziemienia kabla zasilającego. Żeby uniknąć porażenia prądem, przewód 
uziemienia musi być podłączony do uziomu. Przed podłączeniem przewodów do 
gniazd wejściowych lub wyjściowych oscyloskopu, upewnij się, że zapewnione jest 
odpowiednie uziemienie. 

• Podł ączaj sond ę właściwie.  Przewód uziemienia sondy posiada potencjał zerowy. 
Nie podłączaj przewodu uziemienia do napięcia. 

• Zwracaj uwag ę na wszystkie warto ści znamionowe gniazd.  Żeby uniknąć 
pożaru lub porażenia prądem, zwracaj uwagę na wszelkie wartości znamionowe 
gniazd i oznaczenia na urządzeniu. Przed podłączeniem przewodów do urządzenia 
sprawdź dokładne wartości znamionowe w instrukcji obsługi. 

• Nie korzystaj z urz ądzenia bez obudowy.  Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego 
obudowa lub jej część jest zdjęta. 

• Używaj wła ściwych bezpieczników.  Używaj tylko bezpiecznika określonego typu 
i o odpowiednich dla tego urządzenia parametrach. 

• Unikaj odsłoni ętych przewodów.  Nie dotykaj odsłoniętych złącz i elementów, jeśli 
podłączone jest zasilanie. 

• Nie korzystaj z urz ądzenia, je śli podejrzewasz, że jest uszkodzone.  Jeśli 
podejrzewasz, że urządzenie jest niesprawne oddaj je do sprawdzenia przez 
wykwalifikowany personel. 
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• Nie korzystaj z urz ądzenia w mokrym/wilgotnym otoczeniu. 
• Nie korzystaj z urz ądzenia w wybuchowym otoczeniu. 
• Utrzymuj urz ądzenie czyste i suche. 
Ograniczenia emisji przewodzenia linii zasilaj ącej (Klasa B) 
Standardy pomiarowe: EN61326:1998+A1,2002+A2,2003 

Symbole i terminy bezpiecze ństwa 

       Oznaczenia na urz ądzeniu.  Te oznaczenia mogą pojawić się na urządzeniu: 

DANGER (NIEBEZPIECZEŃSTWO): Oznacza ryzyko zranienia mogącego nastąpić 
zaraz po zauważeniu tego oznaczenia. 

WARNING (OSTRZEŻENIE): Oznacza ryzyko zranienia mogącego wystąpić po 
upływie pewnego czasu od zauważenia tego oznaczenia. 

CAUTION (UWAGA):  Oznacza ryzyko uszkodzenia sprzętu (wraz z oscyloskopem). 

Symbole na urz ądzeniu. Te symbole mogą pojawić się na urządzeniu: 

    

Ostrzeżenie, 
wysokie napięcie 

Gniazdo uziemienia 
ochronnego 

Uwaga. Odnieś się 
do instrukcji obsługi 

Gniazdo uziemienia. 
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Rozdział 1. Wst ęp 

Cyfrowe oscyloskopy z pamięcią serii AX-DS1000 to małe, przenośne urządzenia 
stołowe, które mogą być użyte do pomiaru jako napięcie GND. 

Rozdział ten umożliwi zapoznanie z następującymi tematami: 

• Opis płyty czołowej i interfejsu użytkownika 

• Proste sprawdzenie funkcji 

• Kompensacja sondy 

• Dopasowywanie współczynnika tłumienia sondy 

1.1. Opis płyty czołowej i interfejsu u żytkownika 

Bardzo ważne jest zapoznanie się z płytą czołową oscyloskopu przed rozpoczęciem 
korzystania z niego. Poniższe informacje stanowią skrócony opis płyty czołowej, który 
umożliwia w krótkim czasie zapoznanie się z obsługą cyfrowych oscyloskopów z 
pamięcią serii AX-DS1000. 

Seria oscyloskopów AX-DS1000 posiada przyjazną w obsłudze płytę czołową 
zawierającą regulatory i przyciski. Z prawej strony wyświetlacza znajduje się pięć szarych 
przycisków umożliwiających obsługę menu. Można ustawić różne opcje bieżącego menu 
za ich pomocą. Inne przyciski to przyciski funkcyjne, za pomocą których można włączyć 
różne menu funkcyjne lub włączyć wybraną funkcję. 

Ilustracja 1.1. Regulatory płyty czołowej 
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Ilustracja 1.2. Obszar wy świetlacza 

1. Status wyzwalania 

Armed: Oscyloskop zbiera wszystkie dane przed wyzwoleniem. Wszelkie wyzwalania 
są w tym stanie ignorowane. 

Ready: Wszystkie dane przed wyzwoleniem zostały zebrane i oscyloskop jest gotowy 
do wyzwolenia. 

Trig’d. Nastąpiło wyzwolenie i oscyloskop zbiera dane po wyzwoleniu. 

Stop: Oscyloskop zakończył  zbieranie danych przebiegu. 

Auto: Oscyloskop jest w trybie automatycznym i zbiera dane przebiegu bez 
wystąpienia wyzwolenia. 

Scan: Oscyloskop zbiera i wyświetla przebieg w trybie ciągłym. 

2. Wyświetla położenie obecnego okna przebiegu. 

3. Znacznik pokazujący poziomą pozycję wyzwalania. Położenie znacznika można 
regulować za pomocą obrotowego regulatora HORIZONTAL POSITION. 

4. Przycisk wydruku  służy do drukowania przebiegu. Przycisk wydruku  służy do 
zapisu przebiegu. 
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5.  oznacza ustawienie gniazda USB na tryb współpracy z komputerem.  oznacza 
ustawienie gniazda USB na tryb współpracy z drukarką. 

6. Pokazuje położenie przebiegu kanału. 

7. Znaczniki na ekranie pokazują zerowe punkty odniesienia dla wyświetlanego 
przebiegu. Jeśli nie ma znacznika, to oznacza, że kanał nie jest wyświetlany. 
Wyświetla źródło sygnału. 

8. Symbol sprzężenia sygnału. 

9. Wartość pokazująca pionowy mnożnik kanałów. 

10. Symbol „B” oznacza, że funkcja pasma jest aktywna. 

11. Wartość pokazująca ustawienie głównej podstawy czasu. 

12. Wartość pokazująca ustawienie podstawy czasu okna, jeśli jest używana. 

13. Ikona pokazująca rodzaj wyzwalania. 

14. Wartość pokazująca położenie poziome. 

15. Wartość pokazująca napięcie wyzwalania. 

16. Wartość pokazująca częstotliwość bieżącego sygnału. 

1.2. Sprawdzanie funkcji 

Podczas sprawdzania funkcjonowania oscyloskopu wykonaj poniższe czynności: 

1) Włącz oscyloskop 

Naciśnij przycisk „DEFAULT SETUP”, żeby wyświetlić wynik diagnostycznego. 
Domyślna wartość tłumienia sondy wynosi 1X. 

 

Ilustracja 1.3. 
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2) Ustaw przełącznik na pozycję 1X na sondzie i podłącz sondę do kanału 1 
oscyloskopu. Żeby to zrobić, dopasuj szczelinę na wtyku sondy do wypustki na 
gnieździe kanału 1, następnie dociśnij, żeby je podłączyć i przekręć w prawo, żeby 
zablokować wtyk. Podłącz końcówkę sondy i przewód odniesienia do gniazda PROBE 
COMP. 

 

Ilustracja 1.4. 

3) Naciśnij przycisk „AUTO”, żeby wyświetlić przebieg prostokątny o częstotliwości 
1KHz i wartości międzyszczytowej około 3V przez kilka sekund. 

 

Ilustracja 1.5. 

4) Naciśnij przycisk „CH1” dwukrotnie, żeby wyłączyć kanał 1. Naciśnij przycisk „CH2”, 
żeby przełączyć na kanał 2 i wyzeruj kanał 2 zgodnie z krokiem 2 i 3. 

1.3. Sonda 

1.3.1.  Bezpiecze ństwo korzystania z sondy 

Osłona znajdująca się dookoła sondy zapobiega zsunięciu się palców i porażeniu 
prądem. 
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Ilustracja 1.6. 

Podłącz sondę do oscyloskopu, a następnie podłącz złącze uziemienia do uziomu przed 
rozpoczęciem wykonywania pomiarów. 

Uwaga : 

• W celu uniknięcia porażenia prądem podczas korzystania z sondy, trzymaj 
palce przed osłoną znajdującą się na sondzie. 

• W celu uniknięcia porażenia prądem podczas korzystania z sondy, nie dotykaj 
metalowych elementów sondy, kiedy jest podłączona do napięcia. Podłącz sondę 
do oscyloskopu i podłącz złącze uziemienia do uziomu przed rozpoczęciem 
wykonywania pomiarów. 

1.3.2.  Kompensacja sondy 

Alternatywnym sposobem sprawdzenia sondy jest wykonanie ręcznej regulacji i 
dopasowania sondy do kanału wejściowego. 

 

Ilustracja 1.7. 

1) Ustaw współczynnik tłumienia sondy w menu kanału na 10X. Ustaw przełącznik na 
sondzie na 10X i podłącz sondę do kanału 1 oscyloskopu. Jeśli używasz końcówki 
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haczykowej, upewnij się, że jest dobrze zamocowana, umieszczając ją solidnie w 
sondzie. 

2) Podłącz sondę do gniazda PROBE COMP ~3V i przewód odniesienia do gniazda 
uziemienia PROBE COMP. Wyświetl przebieg danego kanału i wciśnij przycisk 
AUTO. 

3) Sprawdź kształt przebiegu. 

 

Ilustracja 1.8. 

4) Jeśli będzie to konieczne, wyreguluj sondę. Powtórz procedurę w razie konieczności. 

 

1.3.3. Ustawienie tłumienia sondy 

Dostępne są sondy z różnymi współczynnikami tłumienia, co ma wpływ na pionową skalę 
sygnału. Funkcja sprawdzenia sondy weryfikuje, czy wybrany współczynnik tłumienia 
sondy odpowiada rzeczywistemu współczynnikowi tłumienia sondy. 

Możesz nacisnąć przycisk menu pionowego (jak np. przycisk CH1 MENU) i wybrać opcję 
sondy odpowiadającą współczynnikowi tłumienia sondy, którą posiadasz. 

Uwaga : Domyślne ustawienie opcji sondy to 1X. 

Upewnij się, że przełącznik tłumienia na sondzie odpowiada opcji sondy wybranej w 
oscyloskopie. Możliwe jest ustawienie 1X i 10X. 

Uwaga : Jeśli przełącznik tłumienia ustawiony będzie na 1X, sonda będzie ograniczać 
pasmo oscyloskopu do 10MHz. Żeby wykorzystać pełne pasmo oscyloskopu, upewnij się, 
że ustawienie przełącznika na sondzie jest 10X. 
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Rozdział 2. Opis funkcji i obsługi urz ądzenia 

Żeby efektywnie korzystać z oscyloskopu, musisz zaznajomić się z następującymi jego 
funkcjami: 

• Menu i przyciski sterujące 

• Złącza 

• Automatyczny dobór parametrów 

• Domyślne ustawienia 

• Uniwersalny regulator 

• System pionowy 

• System poziomy 

• System wyzwalania 

• System zbierania sygnału 

• System wyświetlania 

• System pomiaru przebiegów 

• System narzędzi 

• System przechowywania danych 

• Funkcja pomocy internetowej 
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2.1. Menu i przyciski steruj ące 

Wygląd przycisków przedstawia poniższa ilustracja: 

 

Ilustracja 2.1. 

Wszystkie modele: 

� CH1, CH2: Przycisk menu sterowania kanału 1 i kanału 2. 

� MATH: Przycisk sterowania funkcją MATH. 

� REF: Przycisk sterowania przebiegiem odniesienia. 

� HORI MENU: Przycisk sterowania menu poziomego. 

� TRIG MENU: Przycisk sterowania wyzwalania. 

� SET TO 50%: Ustawia poziom wyzwalania na połowę amplitudy sygnału. 

� FORCE: Użyj tego przycisku, żeby dokończyć zbieranie bieżącego przebiegu 
niezależnie od tego czy nastąpi wyzwolenie, czy nie. Jest to pomocne dla 
pojedynczego zbierania oraz zwykłego trybu wyzwalania. 

� SAVE/RECALL : Wyświetla menu Zapisu/Odczytu dla ustawień i przebiegów. 

� ACQUIRE: Wyświetla menu zbierania danych. 

� MEASURE: Wyświetla menu automatycznych pomiarów. 

� CURSORS: Wyświetla menu kursorów. Regulatory osi pionowej sterują pozycją 
kursorów podczas wyświetlania menu i gdy kursory są włączone. Kursory będą 
wyświetlane (chyba, że opcja „Type” ustawiona zostanie na „Off”) po opuszczeniu 
menu, ale nie można ich regulować. 
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� DISPLAY : Wyświetla menu wyświetlania. 

� UTILITY: Wyświetla menu narzędzi. 

� DEFAULT  SETUP: Przywraca ustawienia fabryczne. 

� HELP: Uruchamia system pomocy internetowej. 

� AUTO: Automatycznie ustawia regulatory oscyloskopu, żeby zapewnić najlepsze 
możliwe wyświetlanie sygnału. 

� RUN/STOP: Zbiera przebieg w trybie ciągłym lub zatrzymuje akwizycję. 

Uwaga: Jeśli akwizycja zostanie zatrzymana (za pomocą przycisku RUN/STOP lub 
SINGLE), regulator SEC/DIV rozciąga lub zacieśnia przebieg. 

� SINGLE: Zbiera i zatrzymuje pojedynczy przebieg. 

2.2. Złącza 

 

Ilustracja 2.2. 

� CH1, CH2: Gniazda wejściowe sygnału. 

� EXT TRIG: Gniazdo wejściowe dla zewnętrznego źródła wyzwalania. Za pomocą 
menu wyzwalania wybierz źródło wyzwalania „Ext” lub „Ext/5”. 

� Gniazdo sondy : Gniazdo wyjściowe napięcia i uziemienia do kompensacji sondy. 
Służy do elektrycznego dopasowania sondy do obwodu wejściowego oscyloskopu. 

Uwaga : Jeśli podłączysz źródło napięcia do złącza uziemienia, możesz uszkodzić 
oscyloskop lub testowany obwód. Żeby tego uniknąć, nigdy nie podłączaj źródła napięcia 
do gniazd uziemienia. 
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2.3. Automatyczny dobór parametrów 

Cyfrowe oscyloskopy z pamięcią serii AX-DS1000 posiadają funkcję automatycznego 
doboru parametrów, która może zidentyfikować rodzaj przebiegu i dostosować parametry 
w taki sposób, żeby przebieg wejściowy wyświetlany był w najlepszy sposób. 

„AUTO” jest przyciskiem automatycznego doboru parametrów. 

Tabela 2.1. Menu automatycznego doboru parametrów: 

Opcja Opis 

 
Automatycznie ustawia ekran i wyświetla kilka cykli sygnału. 

 

Ustawia ekran i automatycznie wyświetla pojedynczy cykl 
przebiegu. 

 
Automatycznie ustawia i wyświetla czas narastania. 

 
Automatycznie ustawia i wyświetla czas opadania. 

 
Powoduje wybranie poprzednich ustawień. 

 

Automatyczny dobór parametrów określa źródło wyzwalania na podstawie poniższych 
parametrów: 

• Jeśli sygnały są na obydwu kanałach, w trybie automatycznym wyświetlany będzie 
sygnał z kanału najniższego. 

• Jeśli sygnał nie zostanie odnaleziony, wyświetlany będzie kanał najniższy. 

• Brak sygnału i kanału do wyświetlania spowoduje wyświetlenie i korzystanie z 
kanału pierwszego. 

Podłącz sygnał do kanału 1 i naciśnij przycisk „Auto” (Patrz ilustracja 2.3.). 
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Ilustracja 2.3. 

 

Tabela 2.2. Automatyczny dobór parametrów  

Funkcja Ustawienie 

Tryb akwizycji Dostosowany do próbkowania 

Format wyświetlania Y-T 

Typ wyświetlania 
Ustawiony na kropki dla sygnału wideo, 
ustawiony na wektory dla spektrum FFT, w 
innych wypadkach niezmienne. 

Sprzężenie pionowe 
Ustawione na DC lub AC w zależności od 
sygnału wejściowego. 

Ograniczenie pasma Wyłączone (pełne pasmo) 

V/div Regulowane 

VOLTS/DIV (regulacja) Zgrubne 

Odwracanie sygnału Wyłączone 

Położenie poziome Wyśrodkowane 

S/div Regulowane 

Rodzaj wyzwalania Zboczem 

Źródło wyzwalania 
Automatyczne wykrywanie kanału z 
sygnałem wejściowym 

Zbocze wyzwalania Narastające 

Tryb wyzwalania Automatyczny 

Sprzężenie wyzwalania DC 

Wstrzymanie wyzwalania Minimalne 
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Poziom wyzwalania Ustawiony na 50% 

 

 

Dodatek A: Specyfikacje 
Wszystkie specyfikacje są podane dla sondy 10X i dla wszystkich cyfrowych oscyloskopów z 
pamięcią serii AX-DS1000. 

Żeby sprawdzić, czy oscyloskop spełnia podane w specyfikacjach parametry, musi on 
najpierw spełniać poniższe wymagania: 

• Oscyloskop musi pracować cały czas przez 30 minut w określonej temperaturze. 

• Jeśli temperatura zmienia się o ponad 5°C, musisz wykonać funkcję automatycznej 
kalibracji dostępną z menu narzędzi. 

• Okres kalibracji fabrycznej nie może być przekroczony. 

Wszystkie specyfikacje są gwarantowane, chyba, że oznaczone są jako „typowe”. 

 

Specyfikacje 

 

Wejścia 

Sprzężenie wejść AC, DC, GND 

Impedancja wejściowa 1MΩ ± 2% || 13pF ± 3pF 

Maksymalne napięcie wejściowe 
400V (DC+AC PK-PK, Impedancja wejściowa 1MΩ), 
KAT I, KAT II 

Tłumienie sondy 1X, 10X 

Dostępne opcje tłumienia sondy 1X, 10X, 100X, 1000X 

 

System pionowy 

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

Zakres przesunięcia 
napięcia kanału 

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

Rozdzielczość pionowa 8 bit 

Kanały 2 

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

Pasmo pojedynczego 
pomiaru 

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

Dolny limit częstotliwości 
(AC -3dB) 

≤10Hz(przy wejściu BNC) 

Dokładność wzmocnienia 
DC 

<±3.0%: 5mv/div do 5V/div w ustalonych zakresach 
wzmocnienia 
<±4.0%: typowe dla 2mV/div i zmiennych zakresów 
wzmocnienia 

Dokładność pomiaru DC: 

Wszystkie ustawienia 
wzmocnienia ≤100mV/div 

±[3%X (odczyt + przesunięcie) 1% przesunięcia +0.2div+2mv] 

Dokładność pomiaru DC: 

Wszystkie ustawienia 
wzmocnienia >100mV/div 

±[3%X (odczyt + przesunięcie) 1% przesunięcia 
+0.2div+100mv] 

Czas narastania 
<3.5ns (AX-DS1100CF) 
<5.8ns (AX-DS1062CF) 
<14ns (AX-DS1022C) 

Pionowe sprzężenie 
wejściowe 

AC, DC, GND 

Operacje matematyczne +, -, *, /, FFT 

FFT 
Tryb okna: Hanninga, Hamminga, Blackmana, prostokątnego 

Punkty próbkowania: 1024 

Ograniczenie pasma 20MHz (-3dB)(dla AX-DS1022C opcja niedostępna) 

 

System poziomy 

Częstotliwość próbkowania 
czasu rzeczywistego 

AX-DS1022C pojedynczy kanał: 500MSa/s, Podwójny 
kanał: 250MSa/s(Przy podstawie czasu szybszej niż 
250ns/div) 
AX-DS1062CF, AX-DS1100CF pojedynczy kanał:1GSa/s, 
Podwójny kanał: 500MSa/s(Przy podstawie czasu szybszej 
niż 250ns/div) 

Równoważna częstotliwość 
próbkowania 

50GSa/s 

Tryby wyświetlania pomiaru 
GŁÓWNE, OKNO, POWIĘKSZONE OKNO, 
PRZEWIJANIE, X-Y 

Dokładność podstawy czasu ±50ppm zmierzona w przedziałach ponad 1ms 

Zakres przemiatania 
poziomego 

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



 

19 

 

Przewijanie: 100mS/DIV ~50S/DIV (sekwencja 1-2.5-5) 

System pomiarowy 

Automatyczny pomiar  

(32 rodzaje) 

Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, 
Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, 
Czas narastania, Czas opadania, Częstotl., Okres,+Szer, -
Szer, +Dut, -Dut, BWid, Faza, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, 
LRF, LFR, LFF 

Pomiar kursorowy Tryb ręczny, tryb śledzenia i tryb automatyczny 

 

System wyzwalania 

Rodzaje wyzwalania 
Krawędzią, szerokością impulsu, sygnałem wideo, 
zboczem, przemienne 

Źródła wyzwalania CH1, CH2, EXT, EXT/5, Linia AC 

Tryby wyzwalania Automatyczny, zwykłe i pojedyncze 

Sprzężenie wyzwalania AC, DC, LF rej, HF rej 

Zakres poziomu wyzwalania 

CH1, CH2: ±6 podziałek od środka ekranu 

EXT: ±1.2V 

EXT/5: ±6V 

Rozmieszczenie wyzwalania 
Wyzwalanie przedwstępne: (pojemność 
pamięci/(2*próbkowanie)), opóźnienie wyzwalania: 260DIV 

Zakres wstrzymania 100ns – 1.5s 

Wyzwalanie krawędzią 
Rodzaj krawędzi: narastająca, opadająca, narastająca i 
opadająca 

Wyzwalanie szerokością 
impulsu 

Tryby wyzwalania: (>, <, =) dodatnia szerokość impulsu, (>, 
<, =) ujemna szerokość impulsu 

Zakres szerokości impulsu: 20ns – 10s 

Wyzwalanie sygnałem wideo 
Wspiera formaty wideo: PAL/SECAM, NTSC 

Warunki wyzwalania: parzyste pole, nieparzyste pole, 
wszystkie linie, numer linii 

Wyzwalanie zboczem 
(>, <, =) dodatnie zbocze, (>, <, =) ujemne zbocze 

Czas: 20ns – 10s 

Wyzwalanie przemienne 
Rodzaj wyzwalania CH1: Krawędź, Impuls, Wideo, Zbocze 

Rodzaj wyzwalania CH2: Krawędź, Impuls, Wideo, Zbocze 

Tryb X-Y 

Wejście bieguna X / Wejście 
bieguna Y 

Kanał 1 (CH1) / Kanał 2 (CH2) 

Błąd fazy ±3 stopnie 

Częstotliwość próbkowania Tryb XY posiada przełom pozwalający na osiągnięcie 
częstotliwości próbkowania 1MSa/s i AX-DS1000C wspiera 
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5KSa/s ~ 200MSa/s, AX-DS1000CF wspiera 5KSa/s 
~500MSa/s 

 

Sprzętowy licznik cz ęstotliwo ści 

Rozdzielczość odczytu 6 Bajtów 

Zakres Sprzężenie DC, 10Hz do maksymalnego pasma 

Rodzaje sygnału 
Odpowiednie wszystkie sygnały wyzwalające (z wyjątkiem 
wyzwalania szerokością impulsu i sygnałem wideo) 

 

Funkcje panelu steruj ącego 

Auto Set (Automatyczne 
parametry) 

Automatycznie dobiera parametry pionowego i poziomego 
systemu i pozycji wyzwalania 

Save/Recall (Zapis/odczyt) 

Wspiera dwie grupy sygnałów odniesienia, 20 grup 
ustawień, 20 grup sygnałów przechwyconych w funkcji 
zapisu/odczytu pamięci wewnętrznej i funkcja 
przechowywania na przenośnej pamięci USB 

 

Specyfikacje ogólne 

 

System wy świetlania 

Tryb wyświetlania Kolorowy TFT, przekątna - 145mm, LCD 

Rozdzielczość 320 pikseli poziomo x 234 piksele pionowo 

Kolor wyświetlacza 64K kolorów 

Kontrast wyświetlacza 
(typowy) 

150:1 

Jasność podświetlenia 
(typowa) 

300nit 

Zakres wyświetlania przebiegu 8 x 12 div 

Tryb wyświetlania przebiegu Punkt, wektor 

Zatrzymywanie Wyłączone, 1s, 2s, 5s, nieskończoność 

Wyświetlanie menu 2s, 5s, 10s, 20s, nieskończoność 

Wygaszacz ekranu 
Wyłączony, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min, 
1godz., 2godz., 5godz. 

Wygląd Klasyczny, nowoczesny, tradycyjny, zwięzły 

Interpolacja przebiegu Sin(x)/x 

Model kolorów Zwykły, odwrócony 
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Język 
Uproszczony chiński, tradycyjny chiński, angielski, arabski, 
francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, portugalski, 
japoński, koreański 

 

Warunki pracy 

Temperatura 
Pracy: 10°C do 40°C 

Przechowywania: -20°C do 60°C 

Chłodzenie Wentylator 

Wilgotność 
Pracy: 85% wilgotności względnej, 40°C, 24 godziny 

Przechowywania: 85% wilgotności względnej, 65°C, 24 
godziny 

Wysokość Pracy: 3000m 

 

Zasilanie 

Napięcie wejściowe 100 – 240V AC, KAT II, automatyczny wybór 

Zakres częstotliwości 45Hz do 440Hz 

Moc Maksimum 50VA 

 

Mechaniczne 

Wymiary 

Długość: 305mm 

Szerokość: 133mm 

Wysokość: 154mm 

Ciężar 2.3kg 

 

 

 

 

 

Dodatek B: Oscyloskopy serii AX-DS1000 

Akcesoria 

Standardowe akcesoria: 

• Sonda 1:1 / 10:1 (2 sztuki) 

• Kabel zasilający odpowiedni dla kraju przeznaczenia 

• Certyfikat 
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• Karta gwarancyjna 

• Dysk CD (zawierający oprogramowanie EasyScope 3.0 dla komputera PC). 

• Instrukcja obsługi. 

• Kabel USB 


