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Wave Rambler (RDS seeria) pliiatstüüpi ostsilloskoop: tarkvara juhend 
 

Tutvuge enne seadme kasutamist selle kasutusjuhendiga.  

 

 
 

Seadme tutvustus 
 

 
       Joonis: RDS seeria (näiteks RDS1021) 

 

 
1. Juhtkuul: seadme juhtimine 

2. Anduri lüliti: valikuks X1 või X10 

3. USB port: arvutiühenduseks USB kaabli kaudu 

4. "Z" nupp: nupu funktsioon on määratav 

 
 

 
I. Arvutitarkvara installeerimine 

Ühendage ostsilloskoop USB kaabli kaudu arvutiga.  

Märkus: kasutades mõnda muud kui tootja poolt pakutavat USB kaablit, võib see põhjustada ühendusvigu ja 
signaalihäireid.  

 

Windows Vista, Windows 7 või Windows 8 operatsioonisüsteemid 

 

Miinimumnõuded arvutile 
Protsessor: Pentium(R) 4 2.4 
GHz mälu: 1GB 
Kettaruum: 1GB min 

 
Soovituslik:                
Protsessor: Pentium(R) Dual-Core 2.4 
GHz mälu: 2GB 
Kettaruum: 1GB min 

 
Vajalik:  
Operatsioonisüsteem: Windows XP(32-bit & 64-bit), Windows Vista(32-bit & 64-bit), Windows 7(32-bit & 64-bit), Windows 
8(32-bit & 64-bit) 
Pordid: USB2.0 
Kuvaresolutsioon: 1024 x 768 
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Microsoft Windows süsteemidele Windows Vista, Windows 7 või Windows 8 tuleb USB draiver kõigepealt installeerida.  

 
Kontrollige et seade oleks installeerimise ajal arvutiga USB kaudu korrektselt ühendatud ning töötaks häireteta.  

Tehke paremklikk valikule [Computer], mille leiate desktopilt või [Start] menüüst. 

 
 
 
 

 
Klikkige avanevas menüüs [Manage], avaneb menüüaken "Computer Management". Klikkige vasakpoolses osas valikul [Device Manager], klikkige tööriistaribal 

viimasel nupul  "Scan for hardware changes". Kui seade on arvutiga ühendatud, kuvatakse ekraanile uus seade "!" ikooniga. 

 
Tehke uue seadme ikoonil paremklikk, klikkige avanevas menüüs valikul [Update Driver Software...] 

 
Valige avanevas aknas [Browse my computer for driver software] 
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Valige järgnevas aknas draiveri tarkvarale asukoht ning klikkige "Next", 

 
 
 

Märkus: draiveri tarkvara asub tarkvarakaustas "USBDRV" (Windows 8 puhul on asukohaks USBDRV\USBDRV_win8), ning kausta sisu näeb välja järgnev: 
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Või kui alljärgnev, siis kasutage "USBDRV" kausta ning vajadusel erinevaid kaustu nagu "x86", "ia64" või "amd64" vastavalt CPU-le. Tavajuhtudel piisab 

valikutest x86 ja amd64. 

 

 
Vajutage uuesti "Next", süsteem installeerib draiveritarkvara:  
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Kui installeerimise ajal avaneb hüpikaken nagu näidatud alljärgneval joonisel (Windows XP x86&x64, Windows Vista x86&x64, Windows 7 x86), klikkige 

jätkamiseks valikul "Install this driver software anyway".  

 
 

Kui kuvatakse järgnev menüüaken (Windows 7 x64) , klikkige jätkamiseks "Install", 

 
Installeerimine jätkub:  
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Installeerimise edukal lõppemisel kuvatakse ekraanil vastav teade: "Windows has successfully updated your driver software". 

 
Sulgege menüüaken. Avades "Computer Management" menüü, leiate lisatud seadme kaustast [LibUSB-Win32 Devices]:  
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USB draiver on edukalt installeeritud ning töövalmis.  

 
 

Windows XP\Windows 2000 operatsioonisüsteemid 

Märkus: nii x86 kui ka x64. 

Ühendage seade arvutiga. Klikkige teatel [Found New Hardware Wizard]. 

 
Või tehke paremklikk valikul [My Computer] ning valige [Manage], valige avanevas [Computer Management] valik [Device Manager] , ning tehke topeltklikk 

selle valikule [USB Device] mis kuvatakse "?" küsimärgiga.  
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Valige [No, not this time] ning klikkige Next . 

 
Valige [Install from a list or specific location(Advanced)], ning klikkige Next : 
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Valige [Search for the best driver in these locations.], seejärel valige [Include this location in the search] ning määrake USB draiveri asukoht ("USBDRV") 

kuhu installeerisite programmi: 

 
Installeerimine käivitub:  

 
Ning lõpetatakse:  

 
Arvuti kuvab teavituse:  
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Ning seade kuvatakse menüüs [Device Management]: 

 
 
 

Nüüd on programm kasutusvalmis.  

Kui arvutis on vanem USB draiveri versioon, kasutage uuendamiseks: "reinstall.bat", faili leiate kaustast "USBDRV". 

 

II. Kasutajaliides 
 

 
1. Lainekuju kuvaala 

2. Kuvaolek. Klikkige valikuks "Disconnect" või "Install USB Driver"  
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3. Punane pointer näitab trigeri horisontaalasendit  

4. Pointer näitab trigeri positsiooni sisemälus  

5. Mõõteaeg kursoriga 

6. Kaks kollast punktiirjoont näitavad laiendatud vaateala suurust  

7. Automaatseade  

8. Käivita/peata 

9. Üksiktriger 

10. Tagasi põhimenüüsse 

11. Menüü peitmine 

12. Pinge mõõtmine kursoritega 

13. Punane pointer näitab CH1 trigeri taseme positsiooni. Saab vedada üles ja alla.  

14. 

 
15. 

Funktsioonimenüü, klikkige avamiseks/peitmiseks           . Klikkige vastavate menüüde avamiseks ikoonidele vasakpoolsel 
menüüribal.  
 

Tehaseseadete taastamine  

Lainekuju eksportimine 

Lüliti: kolmikvaade/üksikvaade. Kolmikvaatereziimil on ülemine parempoolne FFT aken 
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Funktsioonimenüü kuvamine/peitmine 

16. Trigeri aken 

17. Testi ja perioodi aken 

18. CH1 kanali aken 

19. Vastava kanali mõõdetud tüübi ja väärtuse kuvamine 

 

 
 

*XY Mode reziim: RDS seerial on ainult üks kanal, XY reziimi toetus puudub.  
 
 

Oleku informatsioon 
 

Auto Automaattrigeri reziim 
Ready Trigerivalmis 
Trig'd Triger on käivitunud 
Scan Aeglane skanneerimine 
Stop Andmelugemine peatatud 
Error Veateade 
ReSyncing Ostsilloskoobiga uuesti 

sünkroniseerimine  
AutoSet Automaatseadistus töös 

 
Ühendus ostsilloskoobiga puudub: 

Offline Ühendus puudub 
USBFound USB seade leitud 
USBDrvErr USB draiveri viga 
MachineNotSupport Seade tuvastamata 

 
Ostsilloskoobiga ühendamise olek: 

Linking Ostsilloskoobiga ühendamine   
Connect Ühendus loodud 
Match Mudel ühilduv   
Syncing Seadete sünkroonimine 

 
 
 

III. Tarkvara kasutamine 
 

1. Anduri sumbmiskoefitsendi määramine 

Andurile saab määrata mitmeid erinevaid sumbumiskoefitsente, mis mõjutavad ostsilloskoobi vertikaalskaala 
faktorit. Ostsilloskoobi menüüst anduri sumbumiskoefitsendi muutmiseks või kontrollimiseks:  

(1) Klikkige funktsioonimenüü avamiseks   , valige  "Channel". 

(2) Määrake soovitud "Probe Rate" väärtus vastavalt andurile. 

Seade salvestub kuni selle järgmise muutmiseni.  

 

Anduri lülitiga saab määrata valiku 1X või 10X. 

 
Joonis: Anduri lüliti 

 

Hoiatus: 

Vaikimisi on väärtuseks määratud X10. 
Kontrollige et anduri lülitiga oleks määratud sama koefitsent mis 
tarkvaramenüüs.  

Klaviatuuri otseteed 

F5: Käivita/Peata 

Ctrl + Enter: Automaatseadistus 

Q: Kanal 1 pingejaotus ühe taseme võrra väiksem 

A: Kanal 1 pingejaotus ühe taseme võrra suurem 
←: Baasaeg väheneb taseme võrra 
→: Baasaeg suureneb taseme võrra 

F1: Abifaili avamine 
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2. Vertikaalsüsteemi seaded 

Vertikaalsüsteemi parameetrid saab määrata kanali menüüaknas.  
 

 
 

Valige pingejaotuslistist sobiv väärtus. 
 

  
 
 

Nullpunkti asendi saab määrata kasutades selleks signaali vertikaalse kuvapositsiooni juhtriba. Ka saab nullpunkti pointeri vedada 
soovitud paika hiirega.  

 
 

 
Vedage suurendamiseks üles, vähendamiseks alla. Mida kaugemal keskpunktist seda suurem muutumiskiirus.  

 

 
 

Sagedusmõõtja 
6-kohaline sagedusmõõtja. Mõõdab sagedusi alates 2Hz kuni täiskiiruseni. Korrektseks mõõtmiseks peab mõõdetaval kanalil olema 
trigerisignaal ning määratud Edge reziim. Single trigerireziimil on see ühe kanali sagedusmõõtur ning saab mõõta ainult trigerikanali 
sagedust.  

 
 

3. Horisontaalsüsteemi seaded 

Horisontaalsüsteemi parameetrid saate määrata Capture&period menüüaknas. 
 

 
 

Kasutage horisontaaltrigeri kontrollriba signaali horisontaalasendi kohandamiseks lainekuju kuvaaknas. Kohandamiseks võite ka  
punast pointerit hiirega vedada.  

 

Klaviatuuri otseteed 

Q: Kanal 1 pingejaotus väheneb ühe taseme võrra 

A: Kanal 1 pingejaotus suureneb ühe taseme võrra 

 
Hoiatus: 

Kui lüliti on 1X või 10X, on kasutatav täielik ülekandekiirus  

Hetke kanal. Klikkige kanalimenüü 

kuvamiseks/peitmiseks  

 

Klikkige sidumisreziimi vahetamiseks 

Klikkige kanali sisse/välja lülitamiseks 

 

Klikkige pingejaotuse liitkasti kuvamiseks 

Klikkige nullpunkti liuguri kuvamiseks 

Sagedusmõõtja 

 

Kerige vahetamiseks hiirega 

Klikkige suurendamiseks 

liugurist ülevalpool 

 

 

Vedage nullpunkti asukoha 

muutmiseks 

 

 

Klikkige vähendamiseks 

liugurist allpool 

Reset: nullpunkti asukoha määramine 

asendisse 0 

 

Ekraaniasendi proportsioonid 

Klikkige 

lülitumiseks Main 

ning Zoom 

reziimide vahel 

Klikkige baasaja liitakna kuvamiseks 

 

Klikkige horisontaalse trigeripositsiooni liugriba kuvamiseks 

 

Salvestusaja pikkus ei ole määratav 

 
Testkiiruse kuvamine 
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Mida kaugemal keskpunktist seda suurem muutumiskiirus. 
 

 
 

 

4. Trigerisüsteemi seaded 

Triger määrab millal ostsilloskoop andmete kogumist ja laine kuvamist alustab. Kui triger on korrektselt määratud, konverteerib see 
ebastabiilse kuvapildi arusaadavaks lainekujuks.  

 
Kui ostsilloskoop alustab andmete kogumist, kogub see piisavalt andmeid kuvamaks lainekuju trigeripunktist vasakule poole. 
Ostsilloskoop jätkab seejärel andmete kogumist kuni ilmneb trigeri käivitustingimus. Kui triger on käivitunud, kogutakse järj est 
piisavalt andmeid et kuvada lainekuju trigeripunktist paremale poole.  

 

Klikkige Function menüü kuvamiseks   , valige  "Trigger". 

Või klikkige ekraani alumises parempoolses aknas valikul .  
 
 
 

 
 

Trigeri seaded 
Ostsilloskoobiga saab kasutada kahte trigeritüüpi: üksiktriger ning vahelduvtriger.  

Üksiktriger: Kasutage trigeritaset kahes kanalis samaaegselt stabiilsete lainekujude mõõtmiseks.  

Üksiktrigeri menüüd on järgnevad:  

Single triger 

1. Valige trigerimenüüs "Single" (valik kuvatakse  märgiga). 
2. Valige reziim. 
Üksiktrigeril on kolm reziimi:  
Edge Trigger: käivitub kui trigerisisend läbib määratud pingetaseme koos määratud kaldega. 
Slope Trigger: ostsilloskoop käivitab trigeri vastavalt signaali tõusvale või langevale kiirusele.  
Pulse Trigger:leiab võnked teatud laiustel. 
Trigerireziimide kirjeldus:  

 

Edge Triger 
Määrake reziimiks "Edge". Käivitub kui sisendsignaal ületab määratud künnise. Kasutage trigeri kasutamiseks tõusvatel või 
langevatel kallakutel.  
Trigeri menüü seaded: 
 

Klaviatuuri otseteed 

←: Baasaeg väheneb taseme võrra 

→: Baasaeg suureneb taseme võrra 

Vedage horisontaalpositsiooni muutmiseks  

 

Klikkige positsiooni muutmiseks 

Reset: horisontaalpositsiooni asukoht 0 
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(1) Valige tõusvaks kallakuks "Rise". 

Valige langevaks kallakuks "Fall". 
(2) Klikkige liugriba kuvamiseks pinge väärtusel "Trigger" järel, või vedage trigeriliuguriga.  

 

 
 

(3) Trigerireziimi valik  
Auto: lainekuju kuva ka ilma trigerita.     
Normal: lainekuju kuva kui triger käivitub. 
Single: trigeri käivitumisel kuvatakse üks lainekuju, seejärel peatub.  

 
(4) Hold Off peatumisaja määramine: trigeri käivitumisel kuvatakse üks lainekuju, seejärel peatub (100ns~10s). 

Seade määramine: "+", "++", "+++" näitab muudetava numbrikoha positsiooni. "+" viimane koht, "++" keskkoht, "+++" esimene 
numbrikoht. Näiteks valides "+", klikkige ▲, viimase numbrikoha väärtus suureneb 1 võrra.  
Klikkige algväärtuse (100ns) taastamiseks "Reset". 

 
 

Trigeriaknas seadete määramine: 

 
 

Force: määrake trigerisignaali käivitumine. Funktsiooni kasutatakse peamiselt "Normal" ja "Single" reziimidel. 
 
 

Slope Triger 
Määrake reziimiks "Slope" et määrata ostsilloskoobile määratud ajaks positiivse/negatiivse kalde triger.  
(1) Määrake kalde tingimus. 
(2) Määrake kalde aeg. 
(3) Määrake ülemise taseme ülemine limiit ja alumise taseme alumine limiit.  
(4) Määrake Trig Mode reziim ja Hold Off aeg. Lisainformaitsiooni leiate punktist Edge Trigger.   

Slew rate = (High level - Low level) / Settings 

Pulse Width Triger 
Valige reziimiks "Pulse". Pulse triger käivitub vastavalt võnke laiusele. Mittevastavad signaalid tuvastatakse vastavalt seadetes 
määratud signaalitingimustele.   
(1) Määrake võnke tingimused ja aeg. 
(2) Määrake trigeritase. 
(3) Määrake Trig Mode reziim ja Hold Off aeg. Lisainformatsiooni leiate punktist Edge Trigger. 

 

 
Triger reziimi ikoonid:  

 
Tõus Edge reziimil Langus Edge reziimil 

Tõus kaldel Langus kaldel 

+ impulsilaius - impulsilaius 
 
 

5. Kanali määramine 

Klikkige funktsioonimenüü avamiseks  , valige "Channel". 
 

Määrake trigeritasemeks 50% Vpp-st 

 

Reset: trigeritase 0 

 

 

 

 
Trigeritaseme proportsioon ekraanil 

 

Klikkige suurendamiseks liugurist 

ülevalpool 

 

 

Vedage trigeritaseme muutmiseks 

 

 

Klikkige vähendamiseks liugurist 
allpool 

Klikkige trigerimenüü kuvamiseks 

 

Klikkige allika muutmiseks 

Klikkige hetkereziimi trigeriseadete muutmiseks 

 

Määrake trigerisignaali käivitumine 

 

Klikkige trigeritaseme liugriba kuvamiseks 
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· Kanali sisse/välja lülitamine 
Märkige sisselülitamiseks valik "On", eemaldage valik kui soovite kanali välja lülitada.  
Võite klikkida ka kanaliakna vasakus alumises ääres kanalilülitil.  

 

· Lainekuju tagurpidi pööramine 
Tagurpidipööratud lainekuju: signaalikuva pööratakse 180 kraadi. Pööramiseks klikkige "CH1" ning 
märkige valik "Invert". Tagasi tavakuvaks pööramiseks eemaldage märge “Invert” eest.  

 

· Kanalite ühendamise seaded 
DC: Mõlemad, AC ja DC komponendid läbivad sisendsignaali.  
AC: Sisendsignaali DC komponent blokeeritakse. 
Ground: Sisendsignaal on lahti ühendatud.  
Vahetamiseks võite klikkida ka reziimiikoonil.  

 

· Anduri sumbumiskoefitsendi kohandamine  
Korrektseteks mõõtmistulemusteks peab kanali sumbumiskoefitsent olema määratud samaks mis anduril. Kui anduri koefitsendiks 
on määratud 1:1 siis peaks menüüs sisendkanaliks olema määratud X1. 

 
 

Channel menüüakna kasutamine: 
 

 
 
 
 

6. Automaatmõõtmine 

Klikkige funktsioonimenüü avamiseks   , valige  "Measure". 

See funktsioon on mõeldud automaatsete mõõtmiste teostamiseks. Kokku on valikus 18 erinevat mõõtmist. Ekraani all vasakus ääres 
saab kuvada kuni 8 mõõtmistüüpi. Ostsilloskoobiga saab automaatmõõtmiseks valida 18 parameetri seast, sealhulgas Vpp, Vmax, 
Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty. 

 
Show All: valige nimekirjast kanal, hüpikaknas kuvatakse kõik mõõteväärtused.  

 
Add measurement: märkige kanal ja mõõtetüüp. Mõõtetulemused kuvatakse ekraani all vasakul osas. Igale kanalile saab lisada 
kuni 8 tüüpi. Märkides rohkem kui 8 tüüpi, eelmised tühistuvad.  

 
Remove measurement: tühistage mõõtetüübi eemaldamiseks selle valikmärge. Klikkige kõikide valikute tühistamiseks "Remove All".  

 

Hetkel kasutatav kanal 

Klikkige kanali menüü kuvamiseks/sulgemiseks 
Klikkige ühendusreziimi vahetamiseks 

Klikkige kanali sisse/välja lülitamiseks 

 

Klikkige pingejaotuse liitakna kuvamiseks 

Klikkige nullpunkti liugriba kuvamiseks 

Sagedusmõõtja 
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Pinge parameetrite automaatmõõtmine 
RDS seeria ostsilloskoopidel on automaatne pingemõõtmise funktsioon, sealhulgas Vpp, Vmax, Vmin, Vavg, Vamp, Vrms, Vtop, 
Vbase, Overshoot ning Preshoot.  

 
 

 
 

Vpp: Tipust tipuni pinge. 
Vmax: Maksimumamplituud. Terve lainekuju kõige positiivsema tipu pinge.  
Vmin: Miinimumamplituud. Terve lainekuju kõige negatiivsema tipu pinge.  
Vamp: Pinge lainekuju Vtop ning Vbase vahel. 
Vtop: Pinge lainekuju lamedal tipul.  
Vbase: Pinge lainekuju lamedal alusel.  
Overshoot: Määratakse: (Vmax-Vtop)/Vamp  
Preshoot: Määratakse: (Vmin-Vbase)/Vamp   
Average: Terve lainekuju aritmeetiline keskmine.  
Vrms: Terve lainekuju tegelik ruutkeskmine pinge.  

 
Aja parameetrite automaatmõõtmine 

RDS seeria ostsilloskoopidel on automaatne ajaparameetrite mõõtmise funktsioon, sealhulgas Frequency, Period, Rise Time, Fall 
Time, +Width, -Width, +Duty ning -Duty.  
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Rise Time: lainekuju esimese impulsi tõusuääre liikumiseks kuluv aeg 10% kuni 90% selle amplituudist. 

Fall Time: lainekuju esimese impulsi langusääre liikumiseks kuluv aeg 90% kuni 10% selle amplituudist. 

+Width: esimese positiivse impulsi laius 50% amplituudipunktides. 

-Width: esimese negatiivse impulsi laius 50% amplituudipunktides. 

+Duty: +Duty tsükkel, määratud:   +Width/Periood. 

-Duty: -Duty tsükkel, määratud:   -Width/Periood.  

 
7. Testimisreziimi seadete määramine 

Klikkige funktsioonimenüü avamiseks  , valige terstimisreziimi avamiseks "Sampling". 
 
 

 
 

 
 

Joonis: tavareziimi kuvapilt, häireteta.  
 

 
 

 
Joonis: Peak Detect reziim, häiretega täisnurklaine langevas ääres. 

 
 

 
Joonis: kuvatud laine peale segajate eemaldamist Average reziimil ja määratud keskmise numbriga 16. 

Reziim Kirjeldus 

Sampling Tavaline testreziim 

Kasutage max. ja min. proovideks.  Kõrgeimate ja madalaimate punktide      
Peak Detect leidmine intervallide kaupa. Kasutatakse segajate tuvastamisel 

ja vähendamisel. 

Average 
Kasutatakse juhusliku müra vähendamisel (keskmiste muudetava numbriga 1≤ 
number ≤128). 
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8. Kursoritega mõõtmine 

Klikkige funktsioonimenüü avamiseks  , valige  "Mark Cursor". 

 
 

 
· Tavareziim 
Määrake mõõtetüüp: valige Time kursormõõtmine või Voltage kursormõõtmine; või mõlemad korraga.  

Time kursormõõtmine: klikkige valikul "Time", ekraani vertikaalsuunal kuvatakse kaks punast joont mis esitavad kursorit 1 ja 
kursorit 2.  

Asetage hiire pointer kursori 1 või 2 kohale, kui hiirepointeri asemele kuvatakse  , saate hiirega kursorite asukohti muuta vastavalt 
mõõdetavale lainevormile. Cursor increment aken ekraani vasakul alaosas näitab kursorite hetkeaega, kahe kursori absoluutset 
ajavahet ning sagedust (vt joonis allpool).  

 
 
 

Voltage kursormõõtmine: klikkige valikul "Voltage", horisontaalsuunal kuvatakse kaks punast joont mis esitavad kursorit 1 ja 
kursorit 2.  
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Asetage hiire pointer kursori 1 või 2 kohale, kui hiirepointeri asemele kuvatakse  , saate hiirega kursorite asukohti muuta vastavalt 
mõõdetavale lainevormile. Cursor increment aken ekraani vasakul alaosas näitab kursorite hetkeasendit, kahe kursori absoluutset 
pingeamplituutide vahet ning sagedust (vt joonis allpool).  

 

 
 
· FFT reziimi kursormõõtmine 
Määrake mõõtetüüp: valige FFT reziimi Amplitude Measurement või Frequency Measurement, või mõlemad korraga. 

 
Sagedusmõõtmine: märkige valik "Frequency", avage: Home page->Math->FFT, FFT aknas kuvatakse kaks vertikaalset punast 
joont mis märgivad kursorit 1 ja kursorit 2.  

 
Asetage hiire pointer kursori 1 või 2 kohale, kui hiirepointeri asemele kuvatakse  , saate hiirega kursorite asukohti muuta vastavalt 
mõõdetavale lainevormile. Cursor increment aken FFT akna vasakul alaosas näitab kahe kursori hetkesagedust ja kahe kursori 
absoluutset sageduste vahet (vt joonis allpool).  

 

 
 

Vamp Measurement: Märkige valik "Amplitude", avage Home page->Math->FFT, FFT aknas kuvatakse kaks punast 
horisontaaljoont mis kujutavad kursorit 1 ja kursorit 2. 

 

Asetage hiire pointer kursori 1 või 2 kohale, kui hiirepointeri asemele kuvatakse   , saate hiirega kursorite asukohti muuta vastavalt 
mõõdetavale lainevormile. Cursor increment aken FFT akna vasakul alaosas näitab kahe kursori hetkeasendit, kahe kursori 
absoluutset pinge amplituudi vahet (vt joonis allpool).  
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9. Kuvasüsteemi seaded 

Klikkige funktsioonimenüü avamiseks   , valige "Display". 
 

 

· Kuvatüüp 
Klikkige soovitud valikul (valitud seade kuvatakse  märgiga). 
Vector: Testpunktide vaheline ala märgitakse joonega.  
Dots: Kuvatakse ainult testpunktid. 

 

 
Joonis: kuvatüübiks on valitud Vector 

 
 

 
Joonis: kuvatüübiks on valitud Dots 

 

· Persistence funktsioon 
Kasutades Persistence funktsiooni kuvatakse salvstatud originaalandmed tuhmima tooniga ning uued sissetulevad andmed eredalt.  

 
Ajaks saab määrata: väljas, 0.5 sekundit, 1 sekund, 2 sekundit, 5 sekundit ning lõpmatu. Valides lõpmatu, 
salvestatakse mõõtepunktid niikaua kuni kontrollväärtuseid ei ole muudetud. Funktsiooniseadete 
kustutamiseks klikkige "Clear". 

 
Märkus: 
Kui muudate baasaega, pinge jaotust, sisemälu, või kui kanal lülitatakse välja/sisse, kustutatakse persistence seaded automaa tselt 
ning uuendatud lainevorm salvestatakse.  

 
· Joonte heledus 
Kasutage joonte heleduse muutmiseks liugurit lainekuju kuvaalal.  
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10. Matemaatilise manipulatsiooni funktsiooni kasutamine 

Mathematical Manipulation funktsiooni kasutatakse FFT tulemuste kuvamisel.  
 

 
 
· FFT funktsiooni kasutamine 
FFT (Fast Fourier Transform) matemaatiline funktsioon konverteerib aja-domeeni lainekuju matemaatiliselt selle 
sageduskomponentideks. Kasulik vahend ostsilloskoobi sisendsignaali analüüsimisel. Need sagedused saab viia vastavusse teiste 
tuntud süsteemisagedustega, näiteks süsteemikellad, ostsillaatorid või vooluallikad.  

 
Ostsilloskoobi FFT  funktsioon transformeerib aja-domeeni signaali 2048 andmepunkti matemaatiliselt selle sageduskomponentideks 
ning lõppsagedus koosneb 1024 punktist vahemikus 0Hz kuni Nyquist sagedus.  

 
Kasutades näitena FFT tööd, oleksid kasutussammud järgnevad:  

1. Klikkige funktsioonimenüü avamiseks   , valige "Math". Märkige "FFT". Kuvatakse kolmikvaate reziim.  
2. Määrake valikud "Channel", "Window", "Format", "Scale", "Frequency Base". 
3. Signaali saab FFT aknas vedada soovitud kohta: üles, alla ja külgedele.  

 
 

 
 

FFT akna valik 
Valikus on neli FFT akent. Igas aknas on erinevusi sageduse resolutsiooni ja suurusjärgu täpsusel. Valige korrektne aken vastavalt 
mõõdetava allika omadustele. Parima variandi valikut hõlbustab alljärgnev tabel:  

 

Tüüp Omadused Aken 

 
 
 
 

Hamming 

Magnituudi mõõtmisel parem kui Rectangle ning 
sobib hästi ka sageduse mõõtmiseks. Veidi parema 
sageduse resolutsiooniga kui Hanning. 

Sobib kasutada:  

l Siinus, perioodiline ja kitsas juhuslik müra.  

l Siirded või puhangud kus signaali tasemed 
enne ja pärast sündmust on oluliselt 
erinevad.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rectangle 

Parim sageduse mõõtmiseks, halvim magnituudiks.  

Parim mõõtmaks sagedusspektri ebaregulaarseid 
signaale ja DC lähedasi sageduskomponente. 

Sobib kasutada: 

l Siirded või puhangud, signaali tase enne ja 
pärast sündmust on peaaegu sama.  

l Võrdse amplituudiga siinuslained väga 
sarnaste sagedustega.  

l Lairiba juhuslik müra suhteliselt aeglase erineva 
spektriga. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Blackman 

Parim magnituudi, halvim sageduse mõõtmiseks. 

Sobib kasutada: 

l Ühe sagedusega lainekuju, et leida kõrgema 
järgu harmoonia.  
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Hanning 

Hea magnituudi mõõtmiseks, kehvema 
sagedusresolutsiooniga kui Hamming. 

Sobib kasutada:  

l Siinus, perioodiline ja kitsas juhuslik müra.  

l Siirded või puhangud kus signaali tase enne ja 
pärast sündmust on oluliselt erinev. 

 

 

 
 
 

 

Allolevad joonised kujutavad FFT neljas erinevas aknas siinuslaine mõõtmist mille sagedus on 1kHz.  
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Joonis: Hamming aken 

 
 

 
Joonis: Rectangle aken 

 

 
Joonis: Blackman aken 

 

 
Joonis: Hanning aken 

 
 

Märkused FFT kasutamise kohta 

n Valige vajadusel FFT lainekuju suurendamiseks "Scale". 

n Kasutage vaikimisi määratud dB skaalat mitme sageduse detailideks, isegi kui neil on väga erinevad amplituudid. Kasutage 
sageduste võrdlemiseks Vrms skaalat. 
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n DC komponent või offset võib põhjustada FFT lainekuju ebakorrektsed magnituudiväärtused. Valige DC komponendi 

minimeerimiseks allikasignaali AC Coupling funktsioon.  

n Juhusliku müra ja valekomponentide vähendamiseks korduvates või ühekordsetes sündmustes määrake ostsilloskoobile 
kesktaseme reziim.  

Mis on Nyquist sagedus? 

Nyquist sagedus on kõrgeim sagedus mida ükskõik milline otseajas digiteeriv ostsilloskoop saab mõõta ilma aliase efektita. See 
sagedus on pool sämplimiskiirusest. Sagedused mis on Nyquist sagedusest kõrgemad, on alasämplitud mis põhjustab aliase efekti. 
Niisiis on vajalik pöörata tähelepanu testitava ja mõõdetava sageduse suhtele.  

Märkus： 

FFT toetab kanali aknas ainult valikuid set coupling, voltage division ning zero position, teised funktsioonid sellega ei tööta. Teiste 
menüüde kasutamiseks, tühistage kõigepealt valik "FFT". 

 

 
11. Lainekuju suurendamine 

Klikkige funktsioonimenüü avamiseks  , valige "Horizontal". 
 

 

· Main Time Base seade 
Horisontaalset põhibaasaega kasutatakse lainekuju kuvamisel.  

 

· Assist Set seadistamine 
Akna ala määratakse kahe kursoriga mis laiendatakse täisekraanile kasutades valikut Window Expansion. 

Määrake akna suuruse muutmiseks W väärtus menüükastis. Klikkige liugriba kuvamiseks   . Liugribaga saate muuta 
põhiakna ala horisontaalasendit.  

 

 
 

Märkus: Assist Set reziimil ei saa baasaja ja horisontaaltrigeri positsiooni muuta.  

Vedage horisontalasendi muutmiseks 

Klikkige asendi muutmiseks 

Klikkige keskasendisse viimiseks 
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· Akna suurendamine 
Klikkige "Zoom", kahe kursoriga määratletud ala suurendatakse täisekraanile.  
Baasaega W ning horisontaalset trigeri asendit Tw saab muuta menüü zoom aknas. Horisontaaltrigeri positsiooni saab muuta ka 
punase pointeriga vedades.  

 

 
 

Seadistada saab ka Capture&period aknas nagu näidatud allpool. 
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12. Pass/Fail test 

Pass/Fail funktsioon jälgib muutusi signaalides ning väljundsignaalides, võrreldes neid eelmääratud maski sisendsignaaliga.  

Klikkige funktsioonimenüü avamiseks   , valige "Pass/Fail". 
 

 
 

Kontrollige kas sisendsignaal on määratud limiidi piires, kui see ületab määratud limiite kuvatakse "Fail"; kui limiite ei ületata 
kuvatakse "Pass". Signaali saab edastada ka sisseefitatud seadistatava väljundpordi kaudu.  

 
Testi käivitamiseks:  

1. Määrake horisontaalne ja vertikaalne tolerants, kasutades  nuppu või otsesisestusega.  

2. Klikkige "Create Rule". 

3. Määrake väljundi tüüp: valige "Pass" või "Fail". Märkige või eemaldage vastavalt vajadusele valikud "Ring", 

"Message Show" ja "Stop Once". Ring: heliteavitus kui vastab reeglitele.  

Stop Once: peatub kui vastab reeglitele.  

Message Show: kuvab lugemi ekraani vasakul ülaääres.  

4. Lüliti lubamine: klikkige "Enable". 

5. Testi käivitamine: klikkige "Run". 

6. Testi peatamine: klikkige "Stop". 

Näita baasaega ja 

horisontaalasendit Zoom aknas 
ja põhiaknas 

Baasaeg hetkel avatud aknas, 

klikkige liitkasti avamiseks 

 

 

Klikkige Main ja Zoom vahel 

valimiseks 

 

 

Klikkige avatud aknas 

horisontaalse trigeri positsiooni 
muutmiseks 
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Seade salvestamine 
Save: määratud seade salvestamine. 
Use: laadige valitud seade nimekirjast ning kasutage testimisseadena.  
Remove: eemaldage valitud seade nimekirjast. 

 
 

13.Lainekuju salvestamine ja kuvamine 

Wave Record funktsioon võimaldab sisendlaine salvestada. Salvestatavate kaadrite intervalli saab määrata vastavalt vajadusele, sellega 
saavutate parema taasesituse ja salvestusfunktisooni analüüsiefekti. Salvestatud faili suurus on maksimaalselt 4000M. Seades 
salvestatakse algne trigeri staatus, baasaeg, pingejaotus, horisontaaltrigeri positsioon ning nullpositsioon.  

Klikkige funktsioonimenüü avamiseks  , valige "Record". 
 

 

Record salvestusmenüü kasutamine 
1. Valige "Record" (valik kuvatakse  märgisega). 

2. Klikkige salvestuskoha määramiseks "Preset Save Path". Failid salvestatakse laiendiga ".cap". 

3. Määrake "Interval Time" ning "End Frame". Interval Time määrab salvestatavate kaadrite intervalli vahemikus 0 kuni 100000ms. 
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4. Käivitage lainekuju kuvamine. 

5. Klikkige salvestamise alustamiseks "Begin Record". Kaadriloendur käivitub.  

6. Klikkige salvestamise peatamiseks "End Record", või oodake kuni loendur jõuab lõppkaadrini.  

Märkus: 
1. Kahe kanali lainekuju saab salvestada samaaegselt.  
2. Kanaleid saab salvestamise ajal sisse/välja lülitada. Salvestamine toimub ainult sisselülitatud kanalil.  

 

Salvestuse kuvamine 
 

 

1. Valige "Play" (valik kuvatakse  märgisega). 

2. Klikkige soovitud faili valimiseks "From...". 

3. Määrake alguskaader: "Sta" ning lõppkaader: "End". 

4. Määrake taasesituse intervallaeg.  

5. Märkige tsükliliseks esituseks valik "Cycle". Kustutage märge kui soovite faili ühekordset esitust.  

6. Klikkige "Play". "Numbers" näitab esitatava kaadri numbrit.  

7. Klikkige peatamiseks "Pause". 

8. Kasutage soovitud kaadri kuvamiseks liugurit.  
 

Märkus: 

1. Taasesitus peatab muud määratud tegevused.  

2. Taasesituse ajal teiste menüüde avamine peatab taasesituse.  
 

14.Utility seadete määramine 

Klikkige funktsioonimenüü avamiseks  , valige "Utility". 



  

Wave Rambler(RDS seeria) pliiatstüüpi PC ostsilloskoop: tarkvarajuhend 
 

Lk 30 
 

 

 
 
 
 

 
 

· Language 
Valige soovitud keel.  

 

· Skin 
Taustavärvide valikus on must ja sinine. Peale valiku määramist klikkige kuvatavale "Restart" nupule. Tarkvara teeb muudatuse 
läbiviimiseks taaskäivituse.  

 

· Open File 
Valige salvestatud BIN lainekuju fail ja avage see või vedage soovitud fail avamiseks menüüaknasse.  

 

· Print Preview 
Klikkige printimise eelvaate avamiseks.  

 
Print Preview menüüvalikud:  

 
File → Page Set: määrake leheäärised 

Print: avage printimisaken 
Exit: sulgege Print Preview aken 

 
View →Page Transform: muutke lehekülje asetust 

Whole page: kuvage ekraanil terve lehekülg 
Face size: kuvage tegelikus suuruses 
Default Scale... : kuvage määratud suurusfaktoriga 
Show Wave Background: kontrollige kuvatavat taustavärvi; kustutage märgistus kuvamaks pabertaustal 
Set Preview Page Background: klikkige eelvaatelehe värvivaliku menüü kuvamiseks 

 

· Save Image 
Klikkige ekraanipildi salvestamiseks pildifailina png, bmp või gif formaadis. 

 

· Save/Refer funktsiooni kasutamine 



  

Wave Rambler(RDS seeria) pliiatstüüpi PC ostsilloskoop: tarkvarajuhend 
 

Lk 31 
 

 

 
 
 
 

 
 

Funktsioon võimaldab salvestada 8 referentslainekuju, mille saab kuvada mõõdetava lainekujuga samaaegselt. Taaskuvatavat 
lainekuju ei saa muuta. Allikaks võib olla CH1 või Math. 

 
CH1 lainevormi salvestamiseks objektina "a" ning selle kuvamiseks: 
1. Määrake "Source" valikuks "CH1". 
2. Määrake "To Object" valikuks "a". 
3. Määrake "Object Rename" valikus nimetus, näiteks "siinus". Klikkige "OK". Objekt nimetatakse nüüd kui "a(sine)". Selle punkti võib 

soovi korral vahele jätta. 
4. Klikkige "Save". 
5. Valige nimekirjast "a(sine)", märkige valik "Show", vastav referentslainekuju kuvatakse ekraanile. Objekti nimi ja informatsioon 

kuvatakse ekraani üleval vasakul poolel. Võite lisada teise referentslainekuju. Kõikide referentslainekujude ekraanilt kustutamiseks 
klikkige "Remove all". 

 
Kui objekti all salvestatud lainekuju puudub, kuvatakse "No Saved". 

 
 
· Pause&Export 
Eksportige lainekuju määratud formaadiga failiks vastavalt salvestuspikkusele. Formaadiks saab valida bin, txt, csv või xls. Menüüs 

määratud formaadis salvestamiseks klikkige ekraanil  ikoonile.  

· Self Cal  
Isekalibreerimine võimaldab ostsilloskoobil jõuda kiiresti optimaalseima tingimuseni ja saada täpseim mõõtetulemus. 

Kalibreerimist võib kasutada igal ajal. Ärge kasutage funktsiooni ajal kui ümbritseva keskkonna temperatuur muutub 5℃ või 
rohkem. Eemaldage enne kalibreerimist sisendkonnektori juhtmed. Klikkige kalibreerimise alustamiseks "Self Cal". 

· Algseadete taastamine 

Klikkige tehase algseadete taastamiseks "Default". Või klikkige põhiaknas   ikoonile.  

 
· Help abidokument 
Abidokumendi saab  avada ka klahviga F1. 

 
· Juhtkuuli seaded: 
Klikkige Track Ball Control menüü avamiseks, määrake soovitud seaded. Selles menüüs saate muuta ka Z nupu seadeid.  

 
1. Z nupu funktsiooni muutmine 
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Valige funktsioon, klikkides ekraanil paremal allnurgas ikoonile Z. 

 
2. Juhtkuuliga juhtimise lubamine ja keelamine 
Märkige lubamiseks valik "Enable Swipe", keelamiseks kustutage valikmärge.  

 
3. Funktsioonirühmade määramine igas suunas 
l Nagu näidatud alloleval joonisel, defineeritaklse juhtkuuli rullumise suund kui X telg(+/-) ning Y telg(+/-). 
l Kahe funktsioonigrupina, üks baasaeg ja horisontaalne trigeri positsioon, ja teine aluspinge ja nullpinge positsioon.  
l Nagu alloleval joonisel näidatud, rullige juhtkuuli piki X telge et kontrollida funktsioonigruppi X, ning rullige juhtkuuli p iki Y 

telge, et kontrollida funktsioonigruppi Y.  
l X ja Y grupi vahetamiseks märkige valik "Switch X and Y". 

 
4. Suurenemise ja vähenemise suuna muutmine 
Märkige X või Y telje positiivse ja negatiivse osa vahetamiseks valik "Reverse". 

 
5. Ühe grupi funktsiooni muutmine 
l Klikkige otse funktsioonile. 
l Määrake Z nupu valik "X and Y To Next Operation", vajutageZ nuppu liikumaks järgmisele funktsioonile.  

 
6. Juhtkuuliga käivitamine ja peatamine 
Vajutage käivitamiseks ja peatamiseks otse juhtkuulile.  

 

 

· Tips: abiaken 
Kasutatav menüüakendes "Channel", "Capture&Period" või "Trigger" et avada juhendav abitekst. 

Klikkige lehekülje pööramiseks abiakna alal.  

Kui te ei soovi tarkvara kasutades juhendi automaatset kuvamist, märkige valik "Don't show again". 

 
· About: süsteemiinformatsioon 
Kuvaversioon, seerianumber ning tootja veebileht. Vajutage serveri kaudu uuenduste tegemiseks valikul "Update". 

 

 
15.Nuppude kasutamine 

Nuppude kasutamine:  AutoSet ,       Run/Stop /      ,  Single Trigger    . Vt ka pt II punkte 7, 8, 9. 

AutoSet: 
Kasulik kiirtee sissetuleva signaali puhul eelnevalt määratud funktsioonide kasutamiseks ning signaali parima lainevormi kuvamiseks. 
Kasutatavad funktsioonid:  

 

Funktsioon Seade 

Mõõtmisreziim Vool 

Vertikaalsidestus DC 

Vertikaalskaala Kohandage õigesse jaotusesse. 

Vajutage käivitamiseks/peatamiseks otse juhtkuulile 
Vahetage suurenemise ja vähenemise suunad  

Rullige juhtkuuli piki Y telge 

kontrollimaks funktsioonigruppi Y, 

Rullige juhtkuuli piki X telge 

kontrollimaks funktsioonigruppi X  

Lubage/keelake juhtkuuli kasutamine Valige Z nupule funktsioon 
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Horisontaaltase Keskel 

Horisontaalskaala Kohandage õigesse jaotusesse 

Trigeri tüüp Vool 

Trigeri allikas Kuva kanalite miinimumarv. 

Trigerisidestus Vool 

Trigeri kalle Vool 

Trigeri tase  Seadistatav keskpunkt 

Trigerireziim Edge 

Kuvaformaat YT 

 

Run/Stop: Sisendsignaali testimise lubamine või peatamine.  

 
Single Trigger: määrake trigeri üksikreziim otse, nii et trigeri käivitudes mõõdetakse üks lainevorm ja seejärel seade peatub.  

 

 

 
IV. Tehnilised andmed 

Käesolevad andmed on antud RDS seeria kohta mille anduriseadistus on 10X, kui ei ole märgitud teisiti. Spetsifikatsiooni kehtimiseks 
peab ostsilloskoop täitma eelnevalt järgnevad kaks tingimust: 

n Seade peab olema määratud töötemperatuuril pidevalt vähemalt 30 minuti jooksul.  

n Kui töötemperatuuri muutus on 5℃ või suurem, teostage seadme isekalibreerimine.  
 

 Lisainformatsioon 

Ülekandekiirus 25MHz 

Kanal 1 

 
Testimine 

Reziim Normal, Peak detect, Averaging 

Samplimistase 
(otseajas) 

 
100MS/s 

 
 
 
 

 
Sisend 

Sisendühendus DC, AC , maandus 

Sisendimpedants ja 

mahtuvuslik reaktiiv 

10MΩ±2%(X10), paralleelselt koos 20pF±5pF 
 
1MΩ±2%(X1), paralleelselt koos 20pF±5pF 

Anduri 

sumbumisfaktor 

 
1X, 10X 

 
Max. sisendpinge 

RDS1021 50V (PK-PK) (DC + AC PK-PK) 
 
RDS1021(I) 400V (PK-PK) (DC + AC PK-PK) 

 
 
 
 
 
 
 

Horisontaal- 
süsteem 

 Proovivõtmisvahemik 0.5S/s~100MS/s 

Interpolatsioon (sin x)/x 

Max salvestuspikkus 5K 

Skanneerimis-

kiirus 

(S/div) 

5ns/div～100s/div, 
sammuga 1～2～5 

Testkiirus/edastusaja 

täpsus 

 
±100ppm 

 
Intervall (△T) 

täpsus 

(DC～100MHz) 

Üksik： 

±(1 intervallaeg+100ppm×lugem+0.6ns); 

Keskmine>16： 

±(1 intervallaeg+100ppm×lugem+0.4ns) 

   

Klaviatuuri otseteed 

Ctrl + Enter: AutoSet 

F5: Run/Stop 
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                                          Kursor                   Kursorite vaheline △V ja △T  

Vpp,  Vmax,  Vmin,  Vtop,  Vbase,  Vamp,  Vavg,  Vrms, 

Mõõtmine Automaatne Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, 

+Width, -Width, +Duty, -Duty 
 

Lainekuju matemaatika  FFT 

Kommunikatsiooni
-port 

USB2.0 

 
Triger: 

 

 Lisainformatsioon 

 Trigeri tasemevahemik Sisemine ±5 div ekraani keskelt 

Trigeri taseme 

täpsus (tüüpiline) 

Sisemine ±0.3div 

EXT TTL 

Trigeri nihe 
Vastavalt salvestuspikkusele ja baasajale 

Trigeri Holdoff 
vahemik 

100ns~10s 

50% taseme seade 

(tüüpiline) 

 
Sisendsignaali sagedus ≥50Hz 

Edge triger Kallak Tõusev, langev 

 
Võnketriger 

Trigeri tingimus 
Positiivne võnge： , ,  

Negatiivne võnge： , ,  

Võnkelaius 30ns～10s 

 
Kaldetriger 

Trigeri tingimus 
Positiivne võnge： , ,  

Negatiivne võnge： , ,  

Ajaseaded 30ns～10s 

 
 

Vool 
 

Võrgupinge 5.0V/300mA 

Voolutarbimine < 1.5W 

Töökeskkond 
 

Temperatuur 
Töötemperatuur: 0 ℃～ 40 ℃ 

Hoiustustempratuur: -20 ℃～ 60 ℃ 

Suhteline niiskus ≤ 90% 

  

A/D konverter 8 bitti resolutsioon (2 kanalit samaaegselt) 
 

Tundlikkus 5mV/div~5V/div 

Teisaldus ±10div 

Analoogribalaius      25MHz 
 

Üksik ribalaius Täislaius 

Vertical system Madal sagedus ≥10Hz (sisendis, AC sidusus, -3dB) 

Tõusuaeg 
 

DC täpsus 

DC täpsus 

(keskmine) 

≤14ns (sisendis,tavaline) 
 

±3% 

Keskmine≥16: ±(3% rdg + 0.05 div), △V 

Waveform 
ümberpööratudN/OFF 

Vertikaal-
süsteem 

Lainekuju   ON/OFF    
tagurpidipööratud  
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Kõrgus Töötav: 3,000 m 
Mittetöötav: 15,000 m 

Jahutusmeetod Loomulik konvektsioon 

Mõõtmed 
 

Mõõtmed 150mm× 18mm×20mm (L*W*H) 

Kaal Ca 27g 

 
Kalibreerimine: 

Soovituslik kalibreerida kord aastas.  
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