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Osciloscop digital de stocare

Model nr. 72-2650, 72-8705A, 72-8710A
72-8225A și 72-10510 
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Atunci când utilizați aparate electrice, respectați întotdeauna măsurile de siguranță 
de bază pentru a reduce riscurile de incendiu, electrocutare și vătămări corporale sau 
daune materiale.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultare 
ulterioară.
• Acest multimetru este proiectat pentru a satisface cerințele IEC61010-1, 61010-2-032 

și 61010-2-033 în gradul de poluare 2, categoria de măsurare (CAT II 150 V pentru 
comutare la 1X și 300 V CAT II pentru comutare la 10X) și izolație dublă.

• Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de identificare corespunde cu cea a rețelei 
locale înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare.

• Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, după 
defectarea aparatului, sau dacă acesta a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel.

• Verificați produsul pentru eventuale deteriorări, înainte de utilizare. Dacă observați vreo 
deteriorare a cablului sau a carcasei, nu utilizați aparatul.

• Acest produs nu conține piese care pot fi întreținute de utilizator. Toate reparațiile ar 
trebui să fie efectuate de către un inginer calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot 
periclita utilizatorul. 

• Utilizați cu precauție atunci când tensiunile sunt mai mari de 60 V C.C. și 30 V C.A. rms.
• Sonda de împământare trebuie utilizată numai pentru conectarea la masă, nu se va 

conecta la o sursă de tensiune.
• Acest produs trebuie legat la pământ cu ajutorul conexiunii de împământare a cablului 

de alimentare.
• Nu deconectați de la rețeaua de alimentare și nu întrerupeți conexiunea la pământ când 

vreun element este conectat la acest produs pentru măsurare.
• Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest produs.
• Întotdeauna deconectați de la rețeaua de alimentare atunci când produsul nu este 

utilizat sau înainte de curățare.
• Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
• Nu utilizați și nu depozitați în medii cu umiditate ridicată sau în care poate intra 

umezeală, deoarece acest lucru poate reduce izolația și poate duce la șocuri electrice.

PREZENTARE GENERALĂ PRODUS
Caracteristici principale 
• Canale analogice duale cu afișaj LCD color HD
• Configurare automată formă de undă și stare
• Funcție de operare multi-formă de undă matematică
• Măsurarea automată a 28 parametri de formă de undă
• Funcții margine, video, lățimea impulsului și declanșare alternativă
• Suportă dispozitive de stocare USB și comunicare cu PC de tip „plug-and-play”
• Funcție de software FFT încorporată
• Funcție unică de înregistrare și redare a undelor

ARTICOLE INCLUSE
• Unitate osciloscop digital 
• Cablu alimentare de la rețea 
• Manual de utilizare
• CD cu software de comunicații
• Cablu USB
• 2 x sonde de tensiune pasive selectabile 1:1/10:1
Accesorii opționale
• Modul port LAN
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COMENZI ȘI CONEXIUNI

PARAMETRII DE OPERARE

• Osciloscopul are, de asemenea, un indice de înaltă performanță și funcții puternice 
necesare pentru măsurători mai rapide. Semnalele mai rapide pot fi observate cu 
osciloscop prin 500 MS/s (sau 1 GS/s) eșantionare în timp real și s 25 GS/s (sau 50 GS/s) 
eșantionare echivalentă. 

• Capacitatea puternică de declanșare și de analiză facilitează captarea și analizarea 
formelor de undă. 

• Funcțiile LCD clare și funcțiile matematice de operare facilitează observarea și 
analizarea problemelor de semnal într-un mod mai rapid și mai clar.
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Accesarea semnalelor
• Alimentați unitatea apoi permiteți efectuarea testului auto.
• Apăsați butonul UTILITY (utilități) apoi F1, iar pe ecran va apărea mesajul „DEFAULT 

SETUP” (configurare implicită).
Rețineți: Contorul are canale duale de intrare plus un canal extern de intrare pentru 
declanșator.
• Apăsați CH1 pentru a intra în meniul canalului 1.
• Conectați sonda la intrarea Ch1.
• Setați comutatorul de atenuare a sondei în poziția 10X. 
Rețineți: Este necesară ajustarea atenuării osciloscopului.
• Apăsați F4 până când se afișează 10X. Acest lucru modifică multiplul intervalului vertical 

pentru a asigura faptul că rezultatul măsurării reflectă corect amplitudinea semnalului măsurat.
• Conectați atât clema de prindere, cât și clema de masă la bornele de semnal 

corespunzătoare.
• Apăsați AUTO și o undă rectangulară de aproximativ 3 V la 1 kHz este afișată pentru o clipă.
• Apăsați OFF (oprire) apoi CH2 și repetați pentru canalul 2.

UTILIZARE

SETARE AUTOMATĂ AFIȘARE UNDĂ DE FORMĂ

Compensare sondă
• Efectuați această ajustare atunci când conectați sondele la orice canal de intrare pentru 

prima dată, altfel pot apărea erori la măsurare.
• Conectați vârful sondei la conectorul de ieșire a semnalului de compensare al sondei și 

conectați clema de împământare la cablul de împământare al compensatorului sondei.
• Activați CH1 și apăsați AUTO.
• Observați forma formei de undă afișate.

• Reglați condensatorul variabil de pe sonde cu o șurubelniță izolată până când se obține 
o formă de undă corectă. 

• Osciloscopul dispune de o funcție AUTOSET (setare automată) care reglează automat 
factorul de baleiaj vertical, baza de timp de scanare și modul de declanșare, pe baza 
semnalului de intrare, până când este afișată forma de undă cea mai potrivită.

• Această caracteristică funcționează numai atunci când semnalul care urmează a fi 
măsurat este de 50 Hz sau mai mare, iar raportul de sarcină este mai mare de 1%. 
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COMENZI SETĂRI AFIȘAJ

Utilizarea funcției AUTOSET (setare automată)
• Conectați semnalul care trebuie măsurat la canalul de intrare a semnalului.
• Apăsați AUTO, iar osciloscopul va scana baza de timp și modul declanșator și va 

seta factorul de baleiaj vertical. Puteți ajusta în continuare, în mod manual după acest 
proces, pentru a obține afișarea optimă.

Panoul de comandă vertical
• Controlul poziției verticale centrează afișajul formei de undă.
• Pe măsură ce reglați poziția, indicatorul de canal GROUND 

(împământare) se mișcă în linie cu forma de undă.
• Prin apăsarea butonului SET TO ZERO (setare la zero), afișajul se 

resetează la punctul central.
• Reglarea controlului scării verticale reglează domeniul VOLT/DIV. 

Afișarea stării curente se modifică în consecință.
• Apăsați CH1, CH2, MATH sau REFERENCE (referință), iar pe ecran 

se afișează meniul de operare corespunzător, semnul, forma de 
undă și informațiile privind starea intervalului. 

• Apăsați OFF (oprire) pentru a dezactiva canalul selectat (72-2650).

Panoul de comandă orizontal
• Reglarea orizontală a poziției ajustează poziția ferestrei de undă prin ajustarea 

schimbării declanșatorului semnalului.
• Reglarea pe scală orizontală modifică intervalul de timp SEC/DIV, iar 

indicatorul de stare curentă se va schimba corespunzător.
• Raza de scanare orizontală este de 5 ns - 50 ns în pași de 1-2-5-10.

Notă: intervalul de timp pentru scanarea orizontală variază între modele - consultați 
tabelul din secțiunea „specificații”.
• Prin apăsarea butonului SET TO ZERO (setare la zero), afișajul se resetează 

la punctul central.
Opțiune de afișare mărire
• Apăsați MENU (meniu) pentru a afișa opțiunile ZOOM (mărire).
• Apăsați F3 pentru a afișa mai multe opțiuni, inclusiv WINDOW EXPANSION 

(expansiunea ferestrei) și HOLDOFF (reținere). 
• Rotiți butonul rotativ MULTIFUNCȚIONAL pentru a efectua ajustări.
• Apăsați F1 pentru a părăsi opțiunea și a reveni la MAIN TIME BASE (baza de timp principală).
Sistem de declanșare
• Comutatorul rotativ de la nivelul declanșatorului ajustează nivelul declanșatorului. Valoarea 

afișată se modifică pe afișaj, pe măsură ce efectuați ajustarea.
• Apăsați MENU (meniu) pentru a selecta opțiunile de declanșare.
• Apăsați F1 și setați EDGE TRIGGER (declanșare margine)
• Apăsați F2 și setați TRIGGER SOURCE (sursă declanșare) la CH1
• Apăsați F3 și setați EDGE TYPE (tip margine) ca RISING (în ridicare)
• Apăsați F4 și setați TRIGGER MODE (mod declanșare) ca AUTO
• Apăsați F5 și setați TRIGGER CUPLING (cuplaj declanșator) ca 

DC (C.C.)
• Apăsați 50% pentru a seta nivelul declanșatorului la punctul  

central al amplitudinii domeniului (declanșarea zero - setarea cea 
mai ridicată a sensibilității)

• Apăsați COMPULSORY (obligatoriu) pentru a genera un semnal 
de declanșare obligatoriu folosit în principal în modurile de 
declanșare normale și unice.
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CONFIGURARE INSTRUMENT
Configurare verticală sistem
• Fiecare canal CH1 sau CH2 are propriul meniu vertical. Fiecare canal trebuie setat 

individual.
• Apăsați CH1 sau CH2 și sistemul va afișa meniul de operațiuni pentru acel canal.

Instalarea cuplajului canalului
• Dacă, de exemplu, se aplică un semnal la CH1 

care are un semnal sinusoidal care conține 
cantități C.C.

• Apăsați F1 pentru a selecta C.A. și pentru a 
configura ca și cuplaj C.A. Orice cantități C.C. 
din semnal sunt acum interceptate. 
 
 

• Apăsați F1 pentru a selecta C.C. 
• Ambele cantități C.A. si C.C. ale semnalului 

care se măsoară pot acum trece.
• Forma de undă afișează atât semnalele C.A., 

cât și pe cele C.C. 
 
 

• Apăsați F1 pentru a selecta GROUND 
(împământare).  
Atât valorile C.A., cât și C.C. ale semnalului 
care se măsoară sunt acum interceptate.

• Forma de undă nu este afișată în acest mod, 
dar semnalul rămâne conectat la circuitul 
canalului.

Meniul de funcții Configurare Observații

Îmbinare

C.A. Interceptează cantitățile C.C. ale semnalului de intrare.

C.C. Treceți cantitățile de C.A. și C.C. ale semnalului de intrare

ÎMPĂMÂNTARE Deconectați semnalul de intrare

Limită lățime de 
bandă

Pornit Limitați lățimea de bandă la 20 MHz pentru a reduce zgomotul 
de afișare.

Oprit Lățime de bandă completă

Volți / DIV
Ajustare grosieră Ajustare grosieră în pași de 1-2-5 pentru a seta factorul de 

baleiaj al sistemului vertical.

Ajustare fină Ajustarea fină reprezintă reglarea suplimentară în cadrul 
ajustării grosiere, pentru a îmbunătăți rezoluția verticală.

Sondă 1X, 10X, 100X și 
1000X

Selectați valoarea bazată pe factorul de atenuare al sondei, 
pentru a menține valoarea corectă a factorului de baleiaj vertical.

Inversia
Pornit Funcția de inversare a formei de undă este activată.

Oprit Afișaj de undă normal.
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Configurarea lățimii de bandă a canalului
• Dacă, de exemplu, se aplică un semnal 

de impuls care conține oscilație de înaltă 
frecvență la CH1.

• Apăsați CH1 pentru a selecta Canalul 1.
• Apăsați F2 pentru a seta BANDWIDTH LIMIT 

OFF (limită lățime de bandă oprită) astfel încât 
să fie setată ca lățime de bandă completă.

• Semnalul măsurat poate trece acum, chiar 
dacă conține cantități de frecvență înaltă. 

• Apăsați F2 pentru a seta BANDWIDTH LIMIT 
ON (limită lățime bandă pornită), astfel încât 
cantitățile de frecvență mai mari de 20 MHz 
din semnalul măsurat vor fi limitate.

Reglarea ratei sondei
• Pentru a potrivi configurarea factorului de 

atenuare a sondei, este necesar să setați 
factorul de atenuare a sondei în meniul de 
funcționare al canalului în cauză.

• De exemplu, atunci când factorul de atenuare 
al sondei este de 10:1, setați factorul de 
atenuare a sondei la 10X, din meniu. Acest 
principiu se aplică și altor valori, pentru a 
asigura corectitudinea măsurătorii tensiunii.

Configurarea inversiunii formei de undă
• Semnalul afișat este inversat la 180 de grade 

față de nivelul solului.

Voltaj vertical/setarea reglării Div
• Intervalul VOLTS/DIV al factorului de baleiaj 

vertical poate fi ajustat fie în modul grosier, fie 
în modul fin.

• În AJUSTAREA GROSIERĂ, gama VOLTS/
DIV este de 2 mV/div ~ 5 V/div. Ajustarea se 
face în pași de 1-2-5.

• În modul AJUSTARE FINĂ, factorul de baleiaj 
poate fi ajustat în pași mai mici, permițând o 
ajustare continuă în intervalul 2 mV/div ~ 5 V/div 
fără întrerupere.
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Funcțiile matematice de operare
• Funcțiile matematice sunt afișări ale 

rezultatelor matematice ale +, -, x , ÷ și FFT 
pentru CH1 și CH2. Opțiunile meniului sunt:-

Analiza spectrului FFT
• Folosind algoritmul FFT, puteți converti semnalele de interval (YT) în semnale de interval 

de frecvență. 
• Cu FFT, puteți observa următoarele tipuri de semnale:

1. Măsurarea compoziției undelor armonice și distorsiunea sistemului.
2. Demonstrarea caracteristicilor de zgomot ale alimentării C.C..
3. Analiza oscilațiilor.

• Semnalele cu cantități C.C. sau decalaj C.C. vor cauza o eroare sau o cantitate de undă 
FFT decalată. Pentru a reduce cantitățile C.C., selectați cuplajul C.A..

• Pentru a reduce zgomotul aleatoriu și frecvența de repliere ca urmare a unui eveniment 
repetat sau a unui singur impuls, setați modul de achiziție al osciloscopului la nivelul 
mediu de achiziție.

Meniul de funcții Configurare Observații
Tip Matematică Pentru a efectua funcțiile +, -, x, ÷

Sursă de semnal 1 Ch1
Ch2

Setați sursa de semnal 1 ca formă de undă CH1
Setați sursa de semnal 1 ca formă de undă CH2

Operator +
-
x
÷ 

Sursă de semnal 1+
Sursă de semnal 2
Sursă de semnal 1-
Sursă de semnal 2
Sursă de semnal 1x
Sursă de semnal 1
Sursă de semnal 1÷
Sursă de semnal 2

Sursă de semnal 2 Ch1
Ch2

Setați sursa de semnal 2 ca formă de undă CH1
Setați sursa de semnal 2 ca formă de undă CH2

Meniul de funcții Configurare Observații
Tip FFT Pentru a efectua funcții algoritm FFT

Sursă de semnal Ch1
Ch2

Setați CH1 ca formă de undă matematică
Setați CH2 ca formă de undă matematică

Fereastră

Hanning
Hamming
Blackman
Dreptunghi

Setați funcția ferestrei Hanning
Setați funcția ferestrei Hamming
Setați funcția ferestrei Blackman

Setați funcția ferestrei dreptunghiulare
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Selectați fereastra FFT
• Presupunând că forma de undă YT se repetă în mod constant, osciloscopul va efectua 

conversia FFT a înregistrării de timp cu o lungime limitată. Când acest ciclu este un 
număr întreg, forma de undă YT va avea aceeași amplitudine la început și la final. Nu 
există o întrerupere a formei de undă.

• Dacă ciclul de undă YT nu este un număr întreg, vor exista amplitudini diferite la început 
și la final, rezultând o întrerupere tranzitorie a frecvenței înalte la punctul de conectare. 
În intervalul frecvenței, aceasta este cunoscută sub denumirea de scurgere.

• Pentru a evita scurgerile, multiplicați forma de undă originală cu o funcție de fereastră pentru 
a seta valoarea la 0 pentru a începe și a termina compulsiv. Consultați tabelul următor:

Forma de undă de referință
• Afișarea formelor de undă de referință memorate poate fi activată sau dezactivată în 

meniul REF.
• Formele de undă sunt salvate în memorie nevolatilă și identificate cu următoarele nume: 

Ref A, Ref B.
• Pentru a afișa (rechema) sau ascunde formele de undă de referință, utilizați următoarea 

metodă:
1. Apăsați butonul REF de pe panoul frontal
2. Apăsați REF A (opțiunea de referință)
3. Selectați sursa de semnal și poziția sursei de semnal 1 ~ 10 utilizând comanda rotativă 

multifuncțională.
4. Apăsați RECALL (rechemare) pentru a afișa forma de undă stocată în acea locație.
Rețineți: Dacă forma de undă stocată este pe un disc extern, apăsați F2 pentru a selecta 
între DSO și USB și selectați unitatea USB introdusă în portul USB.
5. Forma de undă rechemată va fi afișată pe ecran.

Fereastră 
FFT Caracteristică Cel mai potrivit element de măsurare

Dreptunghi

Cea mai bună rezoluție a 
frecvenței, cea mai slabă 
rezoluție a amplitudinii. 

Practic similar cu o stare fără 
adăugarea ferestrei.

Impuls temporar sau rapid. Nivelul de semnal 
este, în general, același înainte și după. 

Undă sinusoidală egală de frecvență foarte 
asemănătoare. Există zgomot aleatoriu în banda 

largă, cu spectru de undă în mișcare lentă.

Hanning

Rezoluția de frecvență este 
mai bună decât fereastra 

dreptunghiulară, dar rezoluția 
amplitudinii este mai slabă.

Zgomot aleatoriu, ciclic, sinusoidal și cu 
bandă îngustă.

Hamming Rezoluția de frecvență este mai 
bună decât fereastra Hanning.

Impuls temporar sau rapid. Nivelul semnalului 
variază foarte mult înainte și după.

Blackman
Cea mai bună rezoluție de 

amplitudine și cea mai slabă 
rezoluție a frecvenței.

În principal pentru semnalele de frecvență 
unică pentru a căuta unde armonice de 

ordin superior.

Rețineți: Rezoluția FFT înseamnă coeficientul eșantionării și punctelor matematice. Când 
valoarea punctului matematic este fixă, rata de eșantionare ar trebui să fie cât mai mică 
posibil față de rezoluția FFT.
• Frecvența Nyquist: Pentru a reconstrui forma de undă originală, o rată de eșantionare 

de cel puțin 2f ar trebui utilizată pentru forma de undă cu o frecvență maximă de f. 
• Acesta este cunoscut ca criteriul de stabilitate Nyquist, unde f este frecvența Nyquist 

și 2f este rata de eșantionare Nyquist.
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6. Apăsați CANCEL (anulare) pentru a reveni la meniul anterior.
7. Apăsați REF B și selectați a doua sursă de semnal pentru funcția matematică, 

repetând pasul 3
Rețineți: Pentru a măsura și a observa astfel de forme de undă, puteți compara forma de 
undă curentă cu forma de undă de referință pentru analiză.
8. Apăsați REF pentru a afișa meniul de undă de referință. Consultați tabelul următor:

Meniul de funcții Configurare Observații
Selecția sursei de 

semnal 1~10 1 ~ 10 reprezintă pozițiile a 10 grupuri de forme 
de undă

Disc DSO
USB

Selectați o locație de stocare internă 
selectați o poziție de stocare externă 

(trebuie să fie conectat discul U)

Închidere -- Închidere formă de undă rechemată

Rechemare -- Rechemare formă de undă selectată

Anulare -- Revenire la meniul anterior.

Meniul de funcții Configurare Observații

Principala bază de timp --

1 - activare bază principală de timp
2 - dacă extensia ferestrei este activată, apăsați 

baza principală de timp pentru a dezactiva 
extensia ferestrei

Extensie fereastră -- Activare bază de timp

Reținere -- Reglați timpul de reținere

• Pentru a stoca într-o locație selectată alegeți între 1 și 10. Pentru a utiliza unitatea USB 
externă, conectați discul U și apăsați F2 pentru a selecta memoria USB.

• Pentru a salva o formă de undă, apăsați meniul SAVE (salvare).

Configurare orizontală sistem
• Comanda rotativă orizontală este utilizată pentru a schimba reticulul 

(bază de timp) și a declanșa poziția orizontală a memoriei (poziția de 
declanșare).

• Punctul central vertical de deasupra orientării orizontale a ecranului este 
punctul de referință de timp al formei de undă. Schimbarea diafragmei 
va determina mărirea sau scăderea formei de undă în raport cu centrul 
ecranului. Când se schimbă poziția orizontală, se modifică și poziția în 
raport cu punctul de declanșare a formei de undă.

Poziție orizontală
• Reglați pozițiile orizontale ale canalelor formelor de undă (inclusiv 

formele de undă matematice). Rezoluția acestei comenzi se modifică 
odată cu baza de timp.

Scalarea orizontală
• Ajustarea bazei de timp principale, adică sec/div. Când extensia de bază 

timp este activată, puteți utiliza controlul de scalare orizontal pentru 
a schimba baza de timp pentru întârzierea scanării și pentru a modifica 
lățimea ferestrei.
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Definiții ale pictogramelor
1. Reprezintă poziția de memorie a formei de undă curente.
2. Reprezintă poziția de memorie a punctului de declanșare.
3. Reprezintă poziția punctului de declanșare în fereastra curentă a formei de undă.
4. Bază de timp orizontală (baza principală de timp), adică: sec/div.
5. Distanța orizontală între poziția de declanșare și punctul central al ferestrei. 

Definiții
• Modul YT: în acest mod, axa y indică tensiunea, iar axa x indică timpul.
• Mod XY: în acest mod, axa X indică tensiunea CH1, iar axa Y indică tensiunea CH2.
• Mod de scanare lentă: Atunci când comanda orizontală de bază de timp este setată 

la 50 ms/div sau mai lentă, unitatea va funcționa în modul de prelevare lentă a 
scanării. Când observați semnalele de frecvență joasă în modul de scanare lentă, este 
recomandat să setați cuplarea canalului ca și C.C.

• Sec/Div: o unitate de scalare orizontală (bază de timp). Dacă eșantionarea formei de 
undă este oprită (prin apăsarea butonului RUN/STOP (executare/oprire)), controlul bazei 
de timp poate extinde sau comprima forma de undă.

Extensie fereastră
• Extensia ferestrei poate fi folosită pentru a mări sau micșora o bandă de undă, pentru a 

verifica detaliile imaginii. Setarea extensiei ferestrei nu trebuie să fie mai lentă decât cea 
a bazei principale de timp. 

• În modul extensie de bază de timp, afișajul este 
împărțit în două zone, după cum se arată. 

• Partea superioară afișează forma de undă 
originală. Puteți deplasa această zonă spre 
stânga sau spre dreapta rotind butonul de 
POSITION (poziționare) orizontală sau mări 
și micșora dimensiunea zonei selectate prin 
rotirea comenzii SCALE (scală) orizontală.

• Partea inferioară este zona de undă extinsă 
orizontal. 

• Rețineți că rezoluția bazei de timp extinse față 
de baza principală de timp este acum mai 
mare, după cum se arată. 

• Deoarece forma de undă prezentată în întreaga parte inferioară corespunde zonei 
selectate în partea superioară, puteți mări baza de timp extins prin rotirea butonului 
SCALE (scală) la orizontală, pentru a micșora dimensiunea zonei selectate (măriți 
multiplul prelungirii formei de undă). 

Mod XY
• Acest mod este potrivit numai pentru CH1 și CH2. După 

selectarea modului de afișare XY, axa orizontală va 
afișa tensiunea CH1, în timp ce axa verticală va afișa 
tensiunea CH2.

Rețineți: în modul normal XY, osciloscopul poate determina rata 
de eșantionare aleatorie pentru a obține forme de undă. Pentru 
a regla rata de eșantionare și intervalul vertical al canalului în 
modul XY, rata de eșantionare omisă este de 100 MS/s. 
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• În general, ajustarea bazei de timp mai mici va duce la obținerea unor figuri 
corespunzătoare, cu o calitate mai bună a afișajului. 

• Următoarele funcții nu au efect în modul de afișare XY:
1. Modul automat de măsurare
2. Modul de măsurare a cursorului
3. Forma de undă de referință sau matematică
4. Tip de afișare vectorială
5. Controlul poziției orizontale
6. Comandă de declanșare 
Configurarea sistemului de declanșare
• Declanșarea decide când osciloscopul colectează date și afișează forme de undă. 

Odată ce declanșatorul este configurat corect, acesta poate converti afișarea instabilă în 
forme de undă semnificative.

• Când începe să colecteze date, osciloscopul colectează mai întâi date suficiente pentru 
a desena o formă de undă în partea stângă a punctului de declanșare.

• În timp ce așteptați să apară condiția de declanșare, acesta va colecta în mod continuu 
date. Când există suficiente date pentru a trasa o formă de undă în partea dreaptă a 
punctului de declanșare.

• Zona de control al declanșatorului de pe panoul de comandă cuprinde un control 
de reglare a nivelului de declanșare, un buton de MENIU declanșare, un buton de 
50% pentru reglarea nivelului declanșatorului la punctul central vertical al semnalului 
și un buton de declanșare COMPULSORY (obligatoriu).

• Nivelul de declanșare stabilește tensiunea semnalului în raport cu punctul de declanșare.
• 50% stabilește nivelul declanșatorului la punctul central vertical al amplitudinii 

semnalului de declanșare.
• Declanșarea obligatorie se utilizează pentru a genera un semnal de declanșare 

obligatoriu, utilizat în principal în modul declanșator și modurile normale și unice.
• Butonul de meniu permite modurile de setare a declanșatorului.
Comandă de declanșare
• Moduri de declanșare: Margine, impuls, video și alternativ.
Declanșare margine:
• Când selectați declanșarea de margine, declanșați la marginile în creștere și în scădere 

ale semnalului de intrare.

Meniul de funcții Configurare Observații
Tip Margine

Selecția sursei de 
semnal

CH1
CH2
EXT

EXT/5

Setați Ch1 ca semnal de declanșare a sursei de semnal
Setați CH2 ca semnal de declanșare a sursei de semnal
Setați canalul extern de declanșare intrare ca semnal de 
declanșare a sursei de semnal
Setați sursa declanșatorului extern împărțită la 5 pentru a extinde 
intervalul de nivel al declanșatorului extern

Rețea 
Alternativ

Configurați ca declanșator de rețea 
Ch1, CH2 declanșează propriile semnale în mod alternativ

Înclinare Ridicare
Coborâre

Setare declanșare pe marginea de creștere a semnalelor
Setare declanșare pe marginea de cădere a semnalelor

Mod declanșare

Auto 

Normal 

Simplu

Setare eșantionare formă de undă numai dacă nu este detectată 
nicio condiție de declanșare
Setare eșantionare formă de undă numai dacă este îndeplinită 
condiția de declanșare
Setare eșantionare o singură formă de undă când se detectează 
un declanșator, apoi oprire
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Declanșare impuls
• Declanșarea impulsului înseamnă determinarea timpului de declanșare pe baza lățimii 

impulsului. Puteți obține impulsuri anormale prin setarea condiției de lățime a impulsului.
• Reglați lățimea impulsului de la 20 ns la 10 s prin rotirea comenzii de pe panoul frontal superior.

Meniul de funcții Configurare Observații
Tip Margine

Îmbinare de 
declanșare

C.C.
C.A.

Respingere H/F

Respingere L/F

Interceptați cantitățile C.C. ale semnalului de intrare
Permiteți trecerea cantităților C.A. și C.C. ale 
semnalului de intrare
Respingeți cantitățile de frecvență înaltă de peste 
80 kHz ale semnalului
Respingeți cantitățile de frecvență joasă sub 80 kHz 
ale semnalului

Meniul de funcții Configurare Observații
Tip Puls

Sursă de 
declanșare

CH1
CH2
EXT

Rețea Alternativ

Setați Ch1 ca semnal de declanșare a sursei de semnal
Setați CH2 ca semnal de declanșare a sursei de semnal
Setați canalul extern de declanșare intrare ca semnal 
de declanșare a sursei de semnal
Configurați ca declanșator de rețea 
Ch1, CH2 declanșează propriile semnale în mod 
alternativ

Starea lățimii 
impulsului

Mai mare

Mai mică

Egală

Declanșare atunci când lățimea impulsului este mai 
mare decât valoarea implicită 
Declanșare când lățimea impulsului este mai mică 
decât valoarea implicită
Declanșare când lățimea impulsului este egală cu 
valoarea implicită

Polaritate 
declanșare

Lățime puls pozitiv 
Lățime puls negativ

Setare impuls pozitiv ca semnal de declanșare
Setare lățime impuls negativ ca semnal de declanșare

Mod declanșare

Auto

Normal

Simplu

Sistemul detectează automat datele de undă atunci 
când nu există semnal de declanșare. Linia de 
referință pentru scanare este afișată pe ecran. Atunci 
când semnalul de declanșare este generat, trece 
automat la scanare declanșare.
Sistemul oprește preluarea datelor atunci când nu 
există semnal de declanșare. Când se produce 
semnalul de declanșare, se activează scanarea de 
declanșare.
O declanșare va avea loc atunci când există un 
semnal de declanșare a intrărilor. Apoi, declanșatorul 
se va opri.
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Declanșator video
• Selectând declanșatorul video puteți efectua declanșarea de câmp sau linie cu semnale 

video standard NTSC sau PAL. Cuplajul de declanșare implicit este C.C..

Declanșator alternativ
• Când se selectează declanșatorul alternativ, semnalul 

de declanșare va fi prezent în două canale verticale. 
Acest mod de declanșare este potrivit pentru 
observarea a două semnale de frecvențe de semnal 
independente.

Meniul de funcții Configurare Observații
Tip Video

Sursă de 
declanșare

CH1
CH2
EXT

EXT/5

Linie C.A.

Setați Ch1 ca semnal de declanșare
Setați CH2 ca semnal de declanșare
Setați canalul extern de declanșare intrare ca semnal 
de declanșare
Atenuați sursa declanșatorului extern de 5 ori ca 
semnal de declanșare
Setați linia de alimentare C.A. ca semnal de 
declanșare

Standard PAL
NTSC

Potrivit pentru semnale video de nivel negru redus
Potrivit pentru semnale video de nivel negru ridicat

Sincronizare

Toate liniile
Linii specificate

Câmp impar
Câmp par

Setați linia TV pentru a se sincroniza cu declanșatorul
Setați declanșarea sincronizată pe linia specificată și 
reglați prin rotirea butonului de comandă de pe panoul 
frontal
Setați câmpul video impar la declanșare sincronizată
Setați câmpul video par la declanșare sincronizată

• Atunci când opțiunea PAL este selectată pentru 
formatul STANDARD și modul SYNCHRONIZATION 
(sincronizare) este setat la LINE (linie), pe ecran se va 
afișa un mesaj similar cu acesta: -

• Când modul SYNCHRONIZATION (sincronizare) este 
FIELD (câmp), pe ecran se va afișa un mesaj similar 
cu acesta:
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Configurare pentru modul de cuplare declanșare
• Accesați meniul de configurare a declanșatorului pentru a configura modul de cuplare a 

declanșatorului și a obține sincronizarea cea mai stabilă.

Ajustarea duratei de reținere
• Puteți regla timpul de reținere pentru a observa 

formele de undă complicate. Timpul de 
așteptare reprezintă timpul de așteptare pentru 
ca declanșatorul să fie din nou pregătit pentru 
utilizare. În acest timp, osciloscopul nu se va 
declanșa până când reținerea nu este completă.

• Urmați procedura normală de sincronizare 
a semnalului și selectați marginea, sursa 
de declanșare și înclinația, din meniul de 
declanșare.

• Reglați nivelul declanșatorului pentru a face 
afișarea formei de undă cât mai stabilă posibil.

• Apăsați tasta din meniul orizontal MENU (meniu) pentru a afișa meniul orizontal.
• Reglați comanda multifuncțională de pe panoul frontal superior. Timpul de așteptare se 

va schimba corespunzător, până când afișarea formei de undă va fi stabilă.

Meniul de funcții Configurare Observații
Tip Margine Setați modul de declanșare la EDGE (margine)

Sursă de declanșare Alternativ Setați CH1 și Ch2 la declanșator alternativ

Înclinare Ridicare Reglați înclinația declanșatorului ca lamă în ridicare

Mod declanșare Auto Setați modul declanșatorului la automat

Îmbinare de 
declanșare

C.A. Setați modul de cuplare declanșator la C.A.

Meniul de funcții Configurare Observații
Tip Margine Setați modul de declanșare la EDGE (margine)

Sursă de declanșare Alternativ Setați CH1 și Ch2 la declanșator alternativ

Înclinare Ridicare Reglați înclinația declanșatorului ca lamă în ridicare

Mod declanșare Auto Setați modul declanșatorului la automat

Îmbinare

C.C.
C.A.
Respingere H/F

Respingere L/F

Interceptare cantități C.C..
Permiteți trecerea tuturor cantităților.
Interceptarea cantități de înaltă frecvență a semnalului 
permite doar trecerea unor cantități de frecvențe scăzute.
Interceptarea cantităților de frecvență joasă 
a semnalului permite doar trecerea cantităților 
de frecvență înaltă.
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Sursă de declanșare - declanșatorul poate fi obținut din diverse surse: Canal de intrare 
(CH1 sau CH2), declanșator extern (EXT, EXT/5) sau rețea.

1. Canal de intrare - cea mai obișnuită sursă de declanșare este canalul de intrare. Sursa 
de declanșare selectată poate funcționa normal, fie dacă intrarea este afișată sau nu.

2. Declanșare externă - acest tip de sursă de declanșare poate declanșa într-un al 
treilea canal, în timp ce achiziționează date în alte două canale. Ambele surse de 
declanșare EXT și EXT/5 utilizează semnale de declanșare externe de la mufa EXT 
TRIG (declanșare externă). EXT poate folosi semnalele în mod direct. Puteți utiliza 
EXT în intervalul de nivel de declanșare de -3 V și + 3 V. EXT/5 împarte declanșatorul 
cu 5. Ca rezultat, intervalul de declanșare este extins între -15 V și + 15 V, permițând 
osciloscopului să se declanșeze la un semnal mare.

3. Rețea - acest mod de declanșare este adecvat pentru observarea semnalelor legate de 
sursa de alimentare a rețelei, de exemplu: corelația dintre echipamentul de iluminat și 
echipamentul sursei de alimentare, pentru a obține o sincronizare stabilă.

Mod declanșare - determină acțiunea osciloscopului atunci când nu există declanșator. 
Există trei moduri de declanșare - auto, normal și unic.
1. Declanșare automată - eșantionează datele de undă atunci când nu există semnal de 

declanșare. Linia de referință pentru scanare este afișată pe ecran. Când semnalul de 
declanșare este generat, trece automat la scanare declanșare pentru sincronizarea semnalului.

Rețineți: când baza de timp a formei de undă de scanare este setată la 50 ms/div sau mai 
lent, modul automat nu permite niciun semnal de declanșare.
2. Declanșare normală - În acest mod, formele de undă sunt eșantionate numai când sunt 

îndeplinite condițiile de declanșare. Sistemul oprește preluarea datelor și așteaptă atunci 
când nu există semnal de declanșare. Când se generează o declanșare, se activează 
scanarea de declanșare.

3. Declanșare unică - În acest mod, apăsați o dată butonul RUN (executare), iar 
osciloscopul va aștepta declanșarea. Când se detectează o declanșare, acesta va 
eșantiona și va afișa forma de undă dobândită, apoi se va opri.

Cuplaj declanșare - determină cantitățile de semnal care sunt transmise circuitului de declanșare. 
Modurile de cuplare sunt C.C., C.A., respingere de frecvență joasă și respingere de frecvență înaltă.
1. C.C. - permite trecerea tuturor cantităților.
2. C.A. - interceptează cantitățile de curent continuu și semnale atenuante sub 10 Hz.
3. Respingerea frecvenței joase - interceptează cantitățile de C.C. și atenuează 

cantitățile de frecvență joasă sub 80 kHz.
4. Respingere de frecvență înaltă - atenuează frecvențe înalte peste 80 kHz.
Pre-declanșare/declanșare întârziată - date prelevate înainte/după declanșare. Poziția 
declanșatorului este de obicei stabilită la centrul orizontal al ecranului. Aveți posibilitatea 
să vizualizați cinci diviziuni de informații înainte și după declanșare. Utilizați comanda de 
poziționare orizontală pentru a regla deplasarea orizontală a formei de undă, pentru a vedea 
mai multe informații înainte de declanșare. Observând datele de pre-declanșare, puteți vedea 
forma de undă înainte de apariția declanșării. Puteți detecta eroarea care apare atunci când 
circuitul pornește. Observarea acestor date poate ajuta la identificarea cauzei acestei erori.

UTILIZARE

Configurarea sistemului de 
eșantionare
• Butonul ACQUIRE (achiziție) 

de pe panoul de comandă este 
cheia funcțională a sistemului de 
prelevare a probelor.



17

Meniul de funcții Configurare Observații

Mod de achiziție

Probă
Detectare vârf
Medie

Activare mod de eșantionare obișnuit
Activare mod de detectare a vârfurilor
Setați eșantionarea medie și afișați numărul mediu 
de ori

Numărul mediu 
de ori 2-256

Setați numărul mediu de ori în multipli de 2, de ex.: 2, 
4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 Pentru a schimba numărul 
mediu de ori, utilizați comanda multifuncțională de pe 
panoul frontal.

Modul de 
eșantionare

Timp real
Echivalent

Setare eșantionare în timp real
Setare eșantionare la echivalent, la un interval de 
timp de bază de 5 ns ~ 100 ns/div.

• Prin modificarea configurării achiziției, puteți observa 
modificările ulterioare ale afișării formei de undă. Dacă 
semnalul conține un zgomot considerabil, veți vedea 
această formă de undă atunci când nu este selectată 
eșantionarea medie. 
 
 
 
 

• Când se selectează o eșantionare medie de 32 de ore, 
veți observa acest lucru.

Rețineți: Utilizați eșantionarea în timp real pentru a observa 
semnalele unice. În acest mod, face achiziționări integrale, 
pentru a umple memoria. Rata maximă de eșantionare este 
500 MS/s. La o setare de 50 ns sau mai rapidă, osciloscopul va efectua automat interpolare, 
adică: introducerea unui punct de prelevare între alte puncte de prelevare.
Folosiți eșantionarea echivalentă pentru a observa semnalele ciclice de înaltă frecvență. 
Acesta este un mod de eșantionare repetat, care permite observarea detaliată a semnalelor 
ciclice repetate. În modul de eșantionare echivalent, rezoluția orizontală este cu 40 ps mai 
mare decât modul în timp real, adică: 25 GS/s echivalent.
Modul de eșantionare se utilizează când osciloscopul reconstruiește forma de undă prin 
semnale de eșantionare la intervale regulate.
Pentru a evita învelișul mixt, selectați Peak Detect (detectarea vârfurilor). În acest mod, 
osciloscopul identifică valorile maxime și minime ale semnalelor de intrare la fiecare interval 
de eșantionare și utilizează aceste valori pentru a afișa forma de undă. De fapt, osciloscopul 
poate să obțină și să afișeze un puls îngust, care altfel ar fi omis în modul de prelevare. 
Zgomotul pare să fie mai semnificativ în acest mod.
Modul mediu se utilizează când osciloscopul obține mai multe forme de undă și ia valoarea 
medie pentru a afișa forma de undă finală. Puteți utiliza acest mod pentru a reduce zgomotele 
aleatorii. Pentru a reduce zgomotul aleatoriu al semnalului afișat, selectați eșantionarea medie 
și creșteți numărul mediu de ori în multipli de 2, de ex.: selectați de la 2 la 256.
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Configurarea sistemului de afișare
• Butonul DISPLAY (afișaj) de pe 

panoul de comandă este tasta 
funcțională pentru sistemul de 
afișare.

Procedura de operare
• Apăsați STORAGE (stocare) 

pentru a reveni la meniul anterior. 
Se pot selecta trei tipuri:

1. WAVEFORM (formă de undă) 
pentru a merge la meniul de 
salvare a formei de undă.

2. SETUP (configurare) pentru a intra în meniul de salvare a setărilor.
3. BITMAP pentru a intra în meniul de salvare a poziției
Notă: această caracteristică poate fi rechemată numai după conectarea USB ram.

Meniul de funcții Configurare Observații

Tip de afișaj Vector
Puncte

Punctele de eșantionare sunt legate pentru afișare
Punctele de prelevare sunt afișate direct

Format YT
XY

Modul de funcționare al osciloscopului X-Y: modul de 
afișare CH1 este intrarea X, CH2 este intrarea Y.

Persistă

Oprit

Infinit

Forma de undă de pe ecran este reîmprospătată la o 
viteză mai mare
Forma de undă originală de pe ecran rămâne afișată. 
Noile date vor fi adăugate continuu, până când această 
funcție este dezactivată.

Contrast +, - Setarea contrastului formei de undă

Tip afișaj: Ecranul vectorial umple spațiile dintre punctele de probă adiacente. Punctele 
afișează numai punctele de probă.
Frecvență de reîmprospătare: reprezintă numărul de repetări pentru afișarea formei de 
undă pe secundă ale osciloscopului cu stocare digitală. Viteza de reîmprospătare afectează 
capacitatea de a observa mișcările de semnal.
Salvare și rechemare: prin apăsarea butonului STORAGE (stocare), se afișează meniul de 
configurare, de unde puteți salva sau rechema forme de undă și puteți configura documente 
stocate în memorie, atât pe dispozitive interne cât și pe dispozitive de stocare USB.

Meniul de funcții Configurare Observații
Tip Formă de undă Selectați meniul de salvare și rechemare a formei de undă

Sursă de semnal CH1
CH2

Selectați forma de undă de la CH1
Selectați forma de undă de la CH2

Salvare poziția 1~10
Setați și selectați poziția în care forma de undă 
este memorată în memoria internă. Reglați folosind 
comanda multifuncțională

Salvare -- Salvați forma de undă

Disc DSO
USB

Selectați memoria internă
Selectați memoria externă USB

Adâncime Normal
Lung

Setați adâncimea de economisire normală de 250 de puncte
Setați o economie lungă de 2,5 k
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Configurarea funcțiilor alternative
• Butonul UTILITY (utilități) de 

pe panoul de control este tasta 
funcțională pentru funcțiile 
alternative.

Meniul de funcții Configurare Observații
Configurare Selectați meniul de configurare a panoului frontal

Configurare 
(salvare poziție) 1~10 Pot fi salvate maximum 10 setări ale panoului frontal. Selectați 

folosind comanda multifuncțională de pe panoul frontal

Salvare -- Salvare setare

Rechemare -- Rechemare setare

Meniul de funcții Configurare Observații

Calibrare automată Executare
Anulare

Executare calibrare automată
Anulare calibrare și revenire la meniul anterior

Înregistrare formă 
de undă

CONS. 
TABELUL DE 
MAI JOS

Configurare pentru înregistrarea formei de undă

Limbă
Chineză S
Chineză T
Engleză

Selectați limba interfeței

Configurare din 
fabrică -- Configurarea rechemării setărilor din fabrică

Model interfață

Design1
Design2
Design3
Design4

Configurarea interfeței (afișaj color)

Două modele (afișaj monocrom)

Meniul de funcții Configurare Observații

Înregistrare CH1
CH2

Selectați CH1 ca sursă de semnal de înregistrare
Selectați CH2 ca sursă de semnal de înregistrare

Anulare Renunțare la meniul actual de înregistrare și revenire la 
meniul anterior

n (F3) Oprire înregistrare

u (F4)
Buton de redare - sistemul redă și afișează referința de poziție în 
colțul inferior din dreapta. Utilizați comanda multifuncțională pentru 
a selecta forma de undă care trebuie afișată în mod repetat.

l (F5)
Buton înregistrare - utilizați pentru înregistrare. Poziția de 
referință este afișată în partea de jos a ecranului

Meniul de funcții Configurare Observații
Bitmap Selectare meniu bitmap

Salvare poziția 1~10 Pot fi salvate maximum 10 date privind poziția. Selectați 
folosind comanda multifuncțională de pe panoul frontal

Rechemare Salvare date grafice
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Configurare măsurare automată
• Butonul MEASURE (măsurare) 

de pe panoul de comandă 
este tasta funcțională pentru 
măsurarea automată.

Calibrare automată: puteți corecta erorile de măsurare cauzate de modificările de mediu cu 
ajutorul funcției de auto-calibrare. Acest proces poate fi executat selectiv, când este necesar. 
Pentru a face calibrarea mai precisă, activați osciloscopul și lăsați 20 de minute să se 
încălzească, apoi apăsați butonul UTILITY (utilități) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
Alegeți limba: Osciloscopul poate fi utilizat în mai multe limbi, apăsați butonul UTILITY 
(utilități) și alegeți limba dorită.

Măsurarea automată a parametrilor de tensiune
• Osciloscoapele din seria DSO pot măsura automat următorii parametri de tensiune.
• Valoarea de la vârf la vârf (Vpp) - valoarea tensiunii dintre punctul cel mai înalt și cel mai 

de jos al formei de undă.
• Valoarea maximă (Vmax) - valoarea de tensiune de la cel mai înalt punct la sol a formei 

de undă.
• Valoarea minimă (Vmin) - valoarea de tensiune de la cel mai jos punct la sol a formei de undă.
• Valoarea amplitudinii (Vamp) - valoarea tensiunii de la vârf la baza formei de undă.
• Valoarea maximă (Vtop) - valoarea tensiunii de la nivelul de sus la sol a formei de undă.
• Valoare de bază (Vbase) - valoarea tensiunii de la nivelul de bază la sol a formei de undă.
• Depășire - valoarea raportului diferenței dintre valoarea maximă și valoarea superioară 

a formei de undă la valoarea amplitudinii.
• Pre-tragere - valoarea raportului diferenței dintre valoarea minimă și valoarea de bază 

a formei de undă la valoarea amplitudinii.
• Valoarea medie - amplitudinea medie a semnalelor în decursul unui ciclu.
• Valoarea RMS - valoarea efectivă. Energia generată de conversia semnalului C.A. în 

timpul unui ciclu în raport cu tensiunea C.C. care produce energie echivalentă.

Osciloscopul este capabil să măsoare 20 parametri de undă.
• Apăsați MEASURE (măsurare) pentru a intra în meniul de afișare a măsurătorilor 

parametrilor, care are cinci zone pentru afișarea simultană a valorilor măsurate atribuite 
tastelor funcționale F1-F5. Când selectați tipul de măsurare pentru orice zonă, apăsați 
tasta funcțională corespunzătoare pentru a accesa meniul de opțiuni de tip.

• Meniul de opțiuni pentru tipul de măsurare vă permite să alegeți între tensiune sau 
timp. Puteți accesa măsurarea tensiunii sau a timpului apăsând F1 ~ F5 pentru tipul 
corespunzător și apoi puteți reveni la meniul de afișare a măsurătorilor.

• Apăsați F5 și selectați ALL PARAMETERS (toți parametrii) pentru a afișa toți parametrii 
măsurați, atât pentru timp cât și pentru tensiune. Apăsați F2 pentru a selecta canalul 
(trebuie să fie activat pentru a efectua măsurători).

• Apăsați F1 pentru a reveni la meniul de măsurare a parametrilor.
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Măsurarea automată a parametrilor de timp
• Osciloscoapele din seria DSO pot măsura automat următorii parametri.
• Timp de creștere - timpul necesar ca forma de undă să crească de la 10% la 90%.
• Timp de cădere - timpul necesar pentru ca forma de undă să scadă de la 90% la 10%.
• Impuls pozitiv (+width) - lățimea impulsului pozitiv la 50% amplitudine.
• Impuls negativ (-width) - lățimea impulsului negativ la amplitudinea de 50%.
• Decalaj 1 g 2 (margine de creștere) - timpul de decalaj al marginii în creștere a CH1, Ch2.
• Decalaj 1 g 2 (margine de cădere) - timpul de decalaj al marginii de cădere pentru CH1, Ch2.
• Raport sarcină pozitivă (+Duty) - raportul lățimii impulsului pozitiv la ciclu.
• Raport sarcină negativă (-Duty) - raportul lățimii impulsului negativ la ciclu.

Meniul de funcții Configurare Observații
Revenire Revenire la meniul de afișare a măsurătorilor parametrilor

Sursă de semnal CH1 Selectați canalul pentru măsurarea parametrilor

CH2 Selectați canalul pentru măsurarea parametrilor

Tip tensiune Accesare meniul parametrilor de tip tensiune

Tip timp Accesare meniul parametrilor de tip timp

Toți parametrii Afișare/închidere toți parametrii

Funcții/măsurare Observații
Revenire Revenire la meniul anterior

Pre-tragere

Selectați pentru a reveni la meniul de afișare a măsurătorilor 
parametrilor și a înlocui parametrul original în acea poziție

Amplitudine

Depășire

Valoare medie

Valoare de la vârf la vârf

Valoare RMS

Valoare maximă

Valoare de bază

Valoare medie

Valoare maximă

Valoarea minimă

Frecvență

Amplitudine

Timp de creștere

Timp de cădere

Lățime puls pozitiv

Lățime puls negativ

Decalaj

Raport sarcină pozitivă

Raport sarcină negativă
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Măsurarea cursorului
• Butonul CURSOR de pe panoul 

de comandă este tasta funcțională 
pentru măsurarea cursorului.

• Reglați poziția cursorului prin 
rotirea comenzii multifuncționale.

Utilizarea butonului RUN
• Butonul RUN/STOP (executare/

oprire) indică starea osciloscopului. 
Dacă un indicator verde se 
aprinde, starea funcționează și 
osciloscopul recepționează forma 
de undă, dacă starea este „oprită”, atunci indicatorul se aprinde roșu, iar osciloscopul nu 
obține semnalul de undă, iar pe ecran apare mesajul „STOP”.

Configurare automată
• Configurarea automată simplifică utilizarea. Apăsați AUTO, iar osciloscopul poate ajusta 

automat factorul de deformare verticală și intervalul orizontal de bază, în funcție de 
amplitudinea și frecvența formei de undă și de asemenea asigură o afișare stabilă a 
formei de undă. 

• Când osciloscopul este în modul automat, configurația este după cum urmează:

Meniul de funcții Configurare Observații

Canal CH1/CH2/
MATH

Selectare canal de măsurare

Canal CH1/CH2/
MATH Selectare canal de referință

Confirmare Selectați pentru a reveni la meniul de afișare a măsurătorilor 
parametrilor și a înlocui parametrul original în acea poziție

• Puteți deplasa cursorul pentru a efectua măsurători în modul CURSOR.
• Se pot selecta trei tipuri:
1. VOLTAGE (tensiune) - apăsați SELECT (selectare) și COARSE TUNE (ajustare 

grosieră) de pe panoul frontal. Cele două poziții ale cursorului pot fi reglate cu ajutorul 
comenzii multifuncționale pentru a măsura V r. Alegeți cursorul pe care să-l reglați cu 
ajutorul butonului SELECT (selectare). Măsurătoarea afișată reprezintă valoarea de 
tensiune dintre cele două cursoare.

2. TIME (timp) - apăsați SELECT (selectare) și TIME (timp) pe panoul frontal. Cele două 
poziții ale cursorului pot fi reglate cu ajutorul comenzii multifuncționale pentru a măsura 
T r. Alegeți cursorul pe care să-l reglați cu ajutorul butonului SELECT (selectare). 
Măsurătoarea afișată reprezintă valoarea de timp dintre cele două cursoare.

3. TRACKING (urmărire) - apăsați SELECT (selectare) și TRACK (urmărire) și atunci când 
se afișează forma de undă pe cursor, se afișează urmărirea automată a semnalului 
de schimbare. Cursoarele orizontale și verticale se suprapun pentru a forma un cursor 
în formă de cruce. Se poziționează automat pe forma de undă. Puteți regla poziția 
orizontală a cursorului utilizând comanda multifuncțională. Coordonatele sunt afișate pe 
ecran. Măsurătoarea este afișată în colțul din dreapta sus al ecranului.
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Solicitări de la sistem
• Ajustarea la limita maximă - vă informează că ajustarea comenzii a atins limita în 

starea actuală. Nu este posibilă ajustarea suplimentară. Când pornirea/oprirea ajustărilor 
pentru factorul de deformare verticală, pornirea/oprirea bazei de timp, deplasarea X, 
deplasarea verticală și declanșarea au atins limitele finale, va apărea acest mesaj.

• Unitate USB conectată - după conectarea unei unități USB, această solicitare apare 
atunci când conexiunea este validă.

• Unitate USB deconectată - după deconectarea unei unități USB de la un osciloscop, 
acest mesaj va apărea.

• Salvare - când osciloscopul salvează o formă de undă, acest mesaj va apărea pe ecran. 
O bară de progres apare în partea de jos.

• Încărcare - când se recheamă o formă de undă, acest mesaj se afișează pe ecran. 
O bară de progres apare în partea de jos.

Meniul de funcții Configurare
Mod de achiziție Ajustați la „Prelevare” sau „Determinare vârf”

Cursor Dezactivată

Format de afișare Setați la YT

Tip de afișaj Vector

Poziție orizontală Ajustată

SEC/DIV Reglați în funcție de frecvența semnalului

Îmbinare de declanșare C.A.

Reținere declanșare Valoarea minimă

Nivel de declanșare Stabilit la 50%

Mod declanșare Auto

Sursă de declanșare Setați la CH1, dar dacă nu există semnal în CH1 și CH2 aplică un 
semnal, acesta va fi setat la CH2

Înclinarea declanșatorului Ridicare

Tip declanșator Margine

Lățime de bandă pe verticală Plin

VOLT/DIV Reglați în funcție de amplitudinea semnalului

Cuplaj vertical C.C.

Depanare
• Dacă ecranul rămâne negru după pornire, verificați dacă sursa de alimentare și cablul 

de alimentare sunt conectate și verificați dacă alimentatorul principal este pornit.
• Dacă nu se afișează nici o formă de undă după obținerea unui semnal, verificați dacă 

sonda și cablul de semnal sunt conectate corespunzător la BNC. Verificați dacă obiectul 
măsurat generează semnale.

• Dacă valoarea amplitudinii de tensiune este de 10 ori mai mare decât valoarea reală, 
verificați dacă factorul de atenuare a canalului corespunde celui de atenuare a sondei.

• Formă de undă instabilă afișată - verificați tipul declanșatorului (utilizați marginea pentru 
semnale normale) și verificați de asemenea dacă sursa de declanșare este aceeași 
cu canalul de intrare a semnalului. De asemenea, verificați ca modul declanșator să 
fie setat la normal sau unic și încercați să schimbați afișajul cuplajului la suprimarea 
frecvenței înalte sau joase.
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SPECIFICAȚIE

• Dacă viteza afișării este mai lentă după activarea timpului de eșantionare mediu, acest 
lucru este normal dacă eșantionarea medie este efectuată de mai mult de 32 de ori. 
Puteți reduce intervalul de eșantionare mediu.

• Forma de undă în formă de scară - este normal. Motivul poate fi că intervalul orar de 
bază este prea mic. Dacă afișajul este de tip vector, conexiunea dintre punctele de 
eșantionare poate produce o formă de undă în scară. Setați tipul de afișaj la punct 
pentru a rezolva această problemă.

Eșantionare
Moduri de eșantionare Timp real Timp real Echivalent

Frecvența de eșantionare 72-2650 1 GS/s 50 GS/s

72-8710A 1 GS/s 50 GS/s

72-8705A 1 GS/s 50 GS/s

72-8225A 500 MS/s 25 GS/s

72-10510 250 MS/s ----

Valoare medie După ce toate canalele au eșantionat simultan N probe, N este 
selectabil de la 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 și 256

Intrare
Intrare de cuplare C.C., C.A., GND

Impedanță de intrare
72-2650 1±2% MΩ cu 21 pF±3 pF

72-10510 72-8225A
72- 8705A 72-8710A 1±2% MΩ cu 24 pF±3 pF

Atenuarea sondei 1X, 10X, 100X, 1000X

Tensiune maximă de intrare 400 V (vârf C.C. + C.A., impedanță de intrare 1 MΩ)

Întârziere de timp între canale 
(tipică) 150 ps

Orizontal
Interpolarea formei de undă Sin (x) / x

Lungimea înregistrării Punct de prelevare 2 x 512 k

Interval de scanare (s/div) 72-8705A 72-8710A 2 ns/div-50 s/div

72-8225A 5 ns/div-50 s/div

72-10510 10 ns/div-50 s/div

Precizia ratei de eșantionare 
și a timpului de întârziere ± 50 ppm (orice interval de timp ≥ 1 m)

Precizia măsurării intervalului 
de timp (r T)  

(lărgimea de bandă completă)

Unic: ± (1 interval de timp de eșantionare + 50 ppm 
măsurătoare X + 0,6 ns) >16 valori medii: ± (1 interval de timp 

de eșantionare + 50 ppm x măsurătoare + 0,4 ns)
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Răspuns în frecvență joasă 
(cuplaj C.A., -3 dB) ≤10 Hz la BNC

Acuratețea amplificării C.C.

72-2650
± 4% Când sensibilitatea verticală este de 2 mV/div, 5 V/div 

± 3% Când sensibilitatea verticală este de 10 mV/div, 5 mV/div

72-10510 72-8225A 72-8705A 72-8710A
± 5% Când sensibilitatea verticală este de 1 mV/div sau 2 mV/div 

± 4% Când sensibilitatea verticală este de 5 mV/div
± 3% Când sensibilitatea verticală este de 10 mV/div, 20 mV/div

Acuratețea măsurătorii 
C.C. (modul de eșantionare 

mediu)

72-2650
Atunci când poziția verticală este 0 și N≥16: 

± (4%x măsurătoare+0,1 div+1 mV) și 2 mV/div~5 mV/div.
± (3%x măsurătoare+0,1 div+1 mV) și 10 mV/div~5 mV/div.

Când poziția verticală nu este 0 și N≥16:  
± (3%x(măsurătoare + măsurătoare deplasare verticală)  

+ (1% x măsurătoare deplasare verticală) + 0,2 div)  
Setați de la 2 mV/div la 200 mV/div plus 2 mV.

Valoarea de instalare> 200 mV/div la 5 V/div plus 50 mV.

72-10510 72-8225A 72-8705A 72-8710A
Atunci când poziția verticală este 0 și N≥16: 

± (5%x măsurătoare +0,1 div+1 mV) și 1 mV/div sau 2 mV/div.
±(4%x măsurătoare +0,1 div+1 mV) și 5 mV/div.

± (3%x măsurătoare+0,1 div+1 mV) și 10 mV/div~20 mV/div.
Când poziția verticală nu este 0 și N≥16:  

± (3%x(măsurătoare + măsurătoare deplasare verticală)  
+ (1% x măsurătoare deplasare verticală)+ 0,2 div)  

Setați de la 5 mV/div la 200 mV/div plus 2 mV.
Valoarea de instalare >200 mV/div la 5 V/div plus 50 mV.

Diferența de tensiune (rV) 
acuratețea măsurătorii 
(modul de eșantionare 

mediu)

În condiții identice de configurare și de mediu, diferența de 
tensiune (r V) între două puncte ale formei de undă după ce 

s-a luat media de ≥16 forme de undă achiziționate:
± (Măsurătoare 3% x + 0,05 div)

REȚINEȚI: Intervalul de factor de baleiaj pentru 72-10510 este 2 mV/div ~ 10 V/div (în locul BNC).

Lățime de bandă pentru fiecare model
Model Analogic Timp real Timp de creștere

72-2650 200 MHz 100 MHz 1.8 ns

72-8710A 100 MHz 100 MHz 3.5 ns

72-8705A 50 MHz 50 MHz 7 ns

72-8225A 50 MHz 50 Mhz 7 ns

72-10510 25 MHz 25 MHz 14 ns

Vertical
Convertor A/D Rezoluție pe 8 biți, două canale eșantionate simultan

Factor de baleiaj VOLTS/DIV 
Interval la intrare BNC

72-2650 2 mV/div~5 V/div

72-10510 72-8225A 
72-8705A 72-8710A 1 mV/div~20 V/div

Interval de poziționare ±10 div (72-10510)

Limită de lățime de bandă 
selectabilă (tipică) 20 MHz
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Declanșator video

Sensibilitate declanșare
(Declanșator video, tipic)

Intern 2 div vârf-vârf

EXT 400 mV

EXT/5 2 V

Formatul semnalului 
și frecvența liniei/câmpului 
(tipul de declanșator video)

Suportă gama standard NTSC si PAL 
Interval linie: 1-525 (NTSC) și 1-625 (PAL)

Declanșator alternativ
Declanșator CH1 Lamă, impuls, video

Declanșator CH2 Lamă, impuls, video

REȚINEȚI: Funcția EXT/5 este doar pentru funcția 72-2650 și funcția de declanșare video 
pentru 72-2650 și 72-10510

Măsurare

Cursor

Mod manual

Diferența de tensiune (rV) 
între cursori, diferența de timp 

(rT) între cursori, r numărare 
T inversă (Hz) (1/rT)

Mod urmărire Valoarea tensiunii sau a timpului 
pentru punctele de undă

Modul automat de măsurare
Permite cursorul sau afișarea 

în timpul măsurătorilor 
automate

Declanșator
Sensibilitate declanșare ≤1 div

Interval nivel de declanșare

Intern ±5 div de la centrul ecranului

EXT ±3 V

EXT/5 ±15 V

Nivelul de acuratețe a 
declanșatorului (tipic) aplicat 
pe semnale de creștere sau 

de scădere de ≥ 20 ns

Intern ± (0,3 div x V/div) cu o distanță de 
±4 div de la centrul ecranului)

EXT
EXT/5

± (valoarea implicită 6% + 40 mV)
± (valoarea implicită 6% + 200 mV)

Capacitatea de declanșare Modul normal/modul de scanare, pre-declanșare/declanșare cu întârziere 
Adâncimea de pre-declanșare este reglabilă

Interval de reținere 80 ns - 1,5 s

Setați nivelul la 50% (tipic) Frecvența semnalului de intrare ≥50 Hz

Declanșare margine

Tip de margine Creștere, scădere, creștere și scădere

Declanșare impuls

Mod declanșare (Mai puțin decât, mai mare sau egal) impuls pozitiv;
(Mai puțin decât, mai mare sau egal) impuls negativ

Lățime puls 20 ns - 10 ns



27

Măsurare automată

Măsurarea de la vârf la vârf, amplitudine, maxim, minim, vârf, 
bază, mijloc, valoare medie rădăcină pătrată, depășire,  

pre-tragere, frecvență, ciclu, raportul de sarcină negativă,  
decalaj 1->2  și decalaj 1->2 

Funcții matematice +,-, x, ÷

Salvarea formelor de undă 20 de grupuri și 20 de setări

FFT
Fereastră Hanning, Hamming, Blackman, Dreptunghi

Puncte de prelevare 1024 puncte

Figură Lissajous Diferență de fază ±3 grade

Rezoluție de citire 6 biți

Sensibilitate declanșare ≤30 Vrms

Precizie (tipică) ±51 ppm (+1 caracter)

Afișaj
72-2650 72-10510 72-8225A 72-8705A 72-8710A

Tip de afișaj LCD 145 mm (5,7") LCD 178 mm (7") LCD 178 mm (7")

Rezoluția afișajului 320 x240 RGB 400x240 RGB 800x480 RGB

Afișaj Culoare

Contrast (tipic) Reglabil (color)

Intensitate iluminare (tipică) 300nit

Limbi de afișare Chineză simplificată, chineză tradițională, engleză

Funcțiile interfeței

72-2650 1 x dispozitiv USB,  
1 gazdă USB

Configurare standard 71-10510 72-8225A 
72-8705A 72 8710A 1 USB OTG

Componentă opțională Port de comunicații LAN pentru 72-2650

Sursă de alimentare
Tensiune rețea 100-240 V C.A. rms 45-440 Hz, CAT II

Consum de putere Mai puțin de 30 VA

Siguranță F1,6 AL 250 V

Mediu

Temperatură Funcționare: 0oC - 40oC (32oF - 104oF)
Depozitare -20oC - 60oC (4oF - 140oF)

Răcire Răcirea forțată a ventilatorului

Umiditate <35oC: ≤90%RH (<95oF ≤90%RH)
+35oC~40oC: ≤60%RH (<95oF~104oF ≤60%RH)

Altitudine Funcționare: sub 3000 m
Nefuncționare: sub 15.000 m
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INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA DEȘEURILOR PENTRU UTILIZATORII 

ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE.
Când acest produs a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, acesta trebuie tratat ca 
deșeuri provenite de la echipamente electrice și electronice (DEEE). Produsele marcate 
cu DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale, dar trebuie păstrate 
separat pentru tratarea, recuperarea și reciclarea materialelor utilizate. Contactați 
autoritatea locală pentru detalii despre schemele de reciclare disponibile în zona dvs.

Fabricat în China. PR2 9PP

Man Rev 1.0

ÎNTREȚINERE

Curățare
• Ștergeți periodic carcasa cu o cârpă umedă și un detergent slab. Nu folosiți substanțe 

abrazive sau solvenți pentru curățare. Deconectați mai întâi de la rețeaua electrică.
• Curățați ocazional vârful sondei de măsurare, deoarece murdăria de pe sonde poate 

afecta precizia citirii.
• Aveți grijă să nu zgâriați afișajul de sticlă atunci când curățați ecranul LCD.
• Nu lăsați osciloscopul în locuri în care ecranul LCD va fi expus la lumină solară directă 

puternică pentru perioade lungi de timp.

Dimensiuni

72-2650 72-10510 72-8225A
72-8705A 72-8710A

Dimensiune

LĂȚIME 320 mm 306 mm

ÎNĂLȚIME 150 mm 147 mm

ADÂNCIME 130 mm 122 mm

Greutate Fără ambalaj 2,5 kg 2,2 kg

Cu ambalaj 4,0 kg 3,3 kg

Evaluare IP IP20

Interval de ajustare Intervalul de calibrare recomandat este de un an


