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1. Ohutusnõuded
Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. Seadet on 
lubatud kasutada ainult lubatud vahemikes. 

Kontrollige AC voolusisendit vastavalt asukohariigi standarditele (vt lk 8). 

Seadme hooldust võib teostada ainult selleks kvalifitseeritud spetsialist. 

Tulekahju ohu ja vigastuste vältimine:

 Kasutage sobivat voolujuhet. Kasutage ainult seadmega kaasasolevat ning 
vastava riigi jaoks sertifitseeritud voolujuhet. 

 Seadme maandus. Seade on maandatud läbi voolujuhtme maanduskonduktori. 
Elektrilöögi vältimiseks peab maanduskonduktor olema maandatud. Seade peab 
olema korrektselt maandatud enne sisend- või väljundterminalide ühandamist. 

 Kontrollige kõikide terminalide reitinguid. Kontrollige tulekahju ja elektrilöögi ohu 
vältimiseks seadme kõiki reitinguid ja märgistusi. Tutvuge enne seadme 
kasutussevõtmist kasutusjuhendiga. 

 Ärge kasutage avatud ümbrisega. Ärge kasutage seadet kui selle katted või paneelid 
on avatud. 

 Kasutage sobivat kaitset. Kasutage ainult lubatud tüüpi ja reitinguga kaitsmeid. 

 Vältige elektriringide puudutamist. Ärge puudutage avatud ühendusi ja 
komponente ajal kui seade on sisse lülitatud. 

 Ärge kasutage seadet mille korrasolekus te ei ole kindel. Kui kahtlustate et seade
võib olla kahjustatud, laske see enne kasutamist üle kontrollida kvalifitseeritud 
spetsialisti poolt. 

 Kasutage hästiventileeritud keskkonnas. Kontrollige et seade oleks korrektselt 
ventileeritud. 

 Ärge kasutage märjas või niiskes keskkonnas. 

 Ärge kasutage plahvatusohtlikus keskkonnas.

 Hoidke seadme pind puhas ja kuiv. 
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2. Ohutusmärgistus ja sümbolid
Ohutusmärgistus

Juhendis kasutatav märgistus:

  Hoiatus: Tingimused või tegevused mis võivad põhjustada eluohtliku 

olukorra või vigastusi. 

  Ettevaatust: Tingimused või tegevused mis võivad põhjustada seadmete 
rikkumise või materiaalseid kahjustusi. 

Seadme märgistus:

Danger: Kohene vigastuste või kahjustuste oht.

Warning: Võimalik vigastuste või kahjustuste oht. 

Caution: Võimalik seadme rikkumise või muude materiaalsete kahjude oht.                          

Ohutussümbolid
Seadmel võivad esineda järgnevad sümbolid:

  
Ohtlik pinge             Järgige juhendit

  
Kaitsemaandusterminal      Raammaandus

 
Testmaandus  

 



 3 

3. Seadme tutvustus
Seade on multifunktsionaalne generaator mis ühendab endas arbitraarse lainekuju
genereerimise ning funktsioongenereerimise. Seadmes kasutatav Direct Digital Syn-
thesizer (DDS) tehnoloogia võimaldab stabiilse, täpse, puhta ja madala 
moonutusega signaali. Lihtsaltkasutatav disain ning paneel pakuvad suurepärast 
kasutuskogemust.
 

Omadused ja eelised:

 Kõrgresolutsiooniga (480 × 320 pikslit) TFT LCD ekraan;

 Kasutatav DDS tehnoloogia;

 Max valimikiirus: 125 MSa/s, Sagedusresolutsioon: 1 μHz;

 Vertikaalresolutsioon: 14 bitti, 8192 lainekuju salvestuspikkus;

 Rikkalik lainekujuväljund: 5 põhivormi ja 45 sisseehitatud arbitraarlainekuju

väljund;

 Eksponentsiaalne tõus ja langus, Sin(x)/x, astmeline jne 45 sisseehitatud

lainekuju ning kasutaja määratud arbitraarsed lainekujud;

 Rohkelt modulatsioonifunktsioone;

 Standardliides: USB (tüüp B) konnektor.
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4. Seadme kasutamine
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Seadme ja kasutajaliidese tutvustus

Esipaneeli tutvustus

① ② ③ ④

⑥

⑰ ⑬⑮ ⑭⑯⑱

⑩

⑪

⑦

⑧

⑨

⑫

⑤

 

Joonis 4-1 Esipaneel (näites mudel laiendiga "F")

① LCD Ekraan

② Menüü valiku-
nupud   

5 nuppu: F1 - F5, vastava menüü aktiveerimine                                

③ Numbrinupud                  Parameetrite sisestamine, sh number, punkt ning
pluss/miinus märgid. 

④ Pöördnupp                       Märgitud numbrite muutmine, faili asukoha valimine, 
faili nime määramisel tähemärgi muutmine klaviatuuril. 
Valikutes Sweep ning N-Cycle Burst, kui valite allikaks  
"Manual", käivitub generaator ühekordselt iga nupuvajutuse 
korral (ainult mudelid laiendiga "F").                                                
.

⑤ Suunanupp    Liigutage valitud parameetri kursorit või valige faili               
asukohad. 

⑥ Save nupp                         Lainekuju failide kasutamine failisüsteemis. 

⑦ Utility nupp    Abisüsteemi süsteemi funktsiooni määramine.

⑧ Help nupp    Seadmes abiinformatsiooni kuvamine. 

⑨ Output nupp                     Väljundsignaali aktiveerimine või deaktiveerimine. Kui sisse 
lülitatud, siis nupp helendab. 
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⑩ Peamine väljundi
terminal 

Põhisignaali väljund.

⑪ Tugijalg     Seadme kallutamine lihtsaks kasutuseks.

⑫ Trigger nupp                     Aktiveerib või deaktiveerib sync.signaali väljundi. Kui sisse
lülitatud siis nupp helendab.

⑬ Sync väljundi
terminal 

Sync signaali väljund (vt lk 34)

⑭ Mod nupp   (Ainult mudel laiendiga "F")
Moduleeritud lainekujude genereerimine.

⑮ Burst nupp                        (Ainult mudel laiendiga "F") Genereerib siinus, ruut, kald,
impulss ja arbitraar lainekujude impulsi.

⑯ Sweep nupp                      (Ainult mudel laiendiga "F")
Siinus, ruut või kald lainekuju kustutamine.

⑰ Lainekuju valiku
nupud

Siinus          , ruut             , kald          , impulss ,

müra            ning arbitraar             lainekuju. Kui lainekuju on 

valitud, siis vastav nupp helendab. 

⑱ Voolunupp      Generaatori sisse/välja lülitamine. 

Tagapaneeli tutvustus

①

④ ③

②

⑤⑥⑦
 

Joonis 4-2 Tagapaneel (näites mudel laiendiga "F")                           

① Vooluühendus             AC sisendkonnektor

② Kaitse                             Kaitse 250 V，F2AL

③ Voolulüliti       Valik 110 V või 220 V
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④ USB (tüüp B)
konnektor

USB tüüp B kontrolleri ühendamiseks. Välise seadmega 
ühendamiseks, näiteks arvutitarkvara kaudu seadme 
kontrollimiseks. 

⑤ Ext Mod In
konnektor

(Ainult mudel laiendiga "F") Välise modulatsiooni sisend, 
kasutamiseks välise signaaliallikana. 

⑥ Ref Clk/Counter In
konnektor

(Mudel ilma laiendita "F" on Ref Clk In)
Välise kellsignaali või loenduri sisendsignaali
kasutamiseks. (Loenduri sisendsignaal on ainult mudelil
laiendiga "F", vt lk 34).

⑦ Ext Trig/Burst/Fsk
In konnektor

(Ainult mudel laiendiga "F") Signaali saab kasutada välise 
signaaliallikana Sweep, Burst ning FSK reziimil. 

Kasutajaliides

③
⑧
⑦

②

⑥

①

⑤ ④

⑨
⑩

 

Joonis 4-3 Kasutusmenüü(näidises siinuslaine)

① Parameeter 1, kuvatav parameeter ja muutmine

② Signaali tüüp või reziim

③ Signaali või reziimi seadete menüü

④ Parameeter 3, kuvaparameeter ja fokusseeritud parameetri muutmine

⑤ Parameeter 2, kuvaparameeter ja fokusseeritud parameetri muutmine

⑥ Lainekuju kuva

⑦ Vastavalt märgitud menüü-ühikule paremal ääres, nihe või madal tase

⑧ Amplituud/kõrge tase, vastavalt menüü-ühikule paremal ääres

⑨ Sagedus/periood, vastavalt menüü-ühikule paremal ääres
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⑩ Koormus, High Z märgib suurt takistust

Üldülevaatus

Kontrollige peale seadme ostu selle korrasolekut: 

1. Kontrollige transpordikahjustusi.

Kui pakend või sisemised kaitseosad on tõsiselt kahjustatud, ärge visake pakendit ära 
enne kui olete seadme ja lisade elektroonilist ja mehhaanilist korrasolekut 
kontrollinud. 

2. Kontrollige lisasid

Kaasasolevate lisade nimekirja leiate juhendi lisast A. Kontrollige kõikide lisade 
olemasolu. Kui mõni osa on puudu või kahjustatud, kontakteeruge tootja või kohaliku 
edasimüüjaga. 

3. Kontrollige seadme korrasolekut

Kui seade on kahjustatud, defektne või ei tööta korrektselt, kontakteeruge kohaliku 
edasimüüjaga. Kui kahjustused on põhjustatud transpordil, hoidke pakend alles. 

Tugijala kasutamine

Tugijala kasutamine on näidatud joonisel 4-1 ⑪.

Sisse lülitamine

AC voolusisendi seaded
Kasutage 100 - 120 VAC või 220 - 240 VAC vooluallikat. Reguleerige pingeskaala 
vastavaks kohalike standarditega, kasutades tagapaneelil olevat voolulülitit (joonis 4-2). 

Pingeskaala muutmiseks: 
(1) Lülitage esipaneeli voolunupp välja ning eemaldage voolujuhe. 
(2) Lülitage voolulüliti soovitud pingeskaalale. 
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Sisselülitamine
(1) Ühendage seade AC vooluallikaga, kasutades kaasasolevat voolujuhet. 

 
Hoiatus:
Elektrilöögi ohu vältimiseks peab seade olema korrektselt maandatud. 

(2) Vajutage esipaneeli voolunuppu, ekraan lülitub sisse. 
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5. Esipaneeli kasutamine
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Kanali väljundi sisse/välja lülitamine

Vajut.Output nuppu signaaliväljundi sisse/välja lülitamiseks. Kui valitud on Sees, siis
nupp helendab. Signaali saab konfigureerida välja lülitatud väljunditega, et minimeerida
ebaselge signaali saatmise võimalust.

Signaalide määramine

Järgnev kirjeldus selgitab, kuidas määrata ja saata siinus, ruut, kald, impulss, müra,
arbitraarset ja DC signaali ning kanaleid kopeerida.

Siinussignaalid
Vajut.  nuppu siinussignaali kasutusliidese avamiseks. Siinuslainekuju parameetrid
saab määrata paremal pool seadete menüüs.

Siinus lainekuju parameetrid on: Sagedus/Periood, Amplituud/Kõrge tase,
Nihe /Madal tase. Kasutage menüü kasutamiseks paremal poolel asuvaid menüü
valikunuppe.

Siinussignaali 
seadete menüü

Amplituud
Koormus

Nihe

Hetke signaal

  Sagedus
Parameeter 1

Siinus

Parameeter 2 Parameeter 3

Joonis 5-1: Siinussignaali menüü

Sageduse/perioodi seaded
Vajut.  F1  nuppu, valitud menüü-ühik on esile tõstetud, fokusseeritud parameeter
kuvatakse Parameetris 1. Vajut.   F1  nuppu et liikuda valikute Sagedus/Periood vahel.

Valitud parameetri muutmiseks on kaks võimalust:

 Keerake nuppu et vahetada kursori asendi väärtust. Vajutage     /  suunanuppe
kursori liigutamiseks.

 Vajutage esipaneeli numbrinuppu, kuvatakse sisendaken; sisestage väärtus.
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Vajutage:                    suunanuppu viimase numbri kustutamiseks;      F1  -   F3
nuppu  ühiku  valikuks;     F4  liikumaks järgmisele lehele ja teiste ühikute valikuks;
 F5  sisendi tühistamiseks.

 
Joonis 5-2: Sageduse määramine numbrinuppudega

Amplituudi seaded
Vajut.  F2 ,        kontrollige   et      "Ampl" menüü-ühik oleks märgitud; kui ei ole,  F2
nupp valikuks"Ampl". Valikus Parameeter 2 kuvatakse kursor amplituudi väärtuse alla.
t     Nupu või numbrinuppudega saate määrata soovitud väärtuse.

Nihke määramine

Vajut.  F3 , kontrollige et oleks    "Offset" menüü-ühik märgitud. Kui mitte, vajut.  F3
ja  valige     "Offset". Parameeter 3 valikus kuvatakse kursor nihke väärtuse alla. v     
nupu või numbriklahvidega saate määrata soovitud väärtuse.

Kõrge taseme seaded

Vajut   F2 , kontrollige et oleks     "Hi_Level" menüü-ühik märgitud. Kui mitte, vajutage
 F2  et valida            "Hi_Level". Parameeter2 valikus kuvatakse kursor amplituudi väärtuse alla.
Kasutage                   nuppu või numbriklahve ja määrake soovitud väärtus.

Madala taseme seaded
Vajut.  F3 , kontrollige et oleks    "Lo_Level" menüü-ühik märgitud. Kui mitte, vajutage
 F3    ja      valige     "Lo_Level". Parameter 3 valikus kuvatakse kursor nihke väärtuse alla.
Kasutage          nuppu või numbriklahve ja määrake soovitud väärtus.

Ruutsignaalid
Vajut.            nuppu ruutsignaali kasutajaliidese avamiseks. Ruutsignaali parameetrid saab määrata
parempoolse seadete menüü kaudu.
Ruutlaine parameetrid on järgnevad:         Sagedus/Periood, Amplituud/Kõrge tase,
Nihe/Madal tase, Töö, TTL väljund.         Kasutage menüüs seadete määramiseks
parempoolseid menüüvaliku nuppe.
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Sageduse/Perioodi, Amplituudi/Kõrge taseme, Nihke/Madala taseme määramise kohta 
leiate lisainformatsiooni leheküljelt 11.

Vajut.  F5  nuppu ja valige  TTL Output, valitud on TTL taseme väljund. Kui koormuseks 
on "High Z", on väljundsignaalil määratud 5Vpp amplituud ja 2.5V nihe. Kui koormus on 
50 Ω, on väljundsignaalil määratud 2.5Vpp amplituud ning 1.25V nihe.

Ruutsignaali 
seadete menüü

Amplituud

Signaal

Sagedus
Parameeter 1

Koormus

Nihe 

Töötsükkel

Parameeter 2 Parameeter 3

      Joonis 5-3: Ruutsignaali menüü

Terminite selgitus

Töötsükkel:
Kõrge taseme protsent koguperioodist.

Töötsükli seaded

(1) Vajut.  F4         nuppu   "Duty" menüü-ühiku märkimiseks. Töötsükli väärtus
näidatakse valikus Parameeter 1.

(2) Keerake nuppu väärtuse muutmiseks, või vajutage soovitud
väärtuse   sisestamiseks  numbrinuppe.   Vajutage nuppu   F4  et valida "%".
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Joonis 5-4: Ruutsignaali töötsükli määramine

Kaldsignaalid

Vajut.           nuppu kasutusliidese avamiseks. Parameetreid saab määrata parempoolse

seadete menüü kaudu.

Lainekuju parameetrid on järgnevad:             Sagedus/Periood, Amplituud/Kõrge tase,
Nihe/Madal tase, Sümmeetria. Kasutage menüüs valikute tegemiseks parempoolseid 
valikunuppe. 

Sageduse/Perioodi, Amplituudi/Kõrge taseme, Nihke/Madala taseme seadete 
määramise kohta leiate lisainformatsiooni lk 11.

Seadete 
menüü

Amplituud

Signaal

Sagedus
Parameeter 1

Koormus

Nihe        
Sümmeetria

Parameeter 2 Parameeter 3    

Joonis 5-5: Kaldsignaali menüü
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Terminite selgitus

Sümmeetria:
Protsent, mille tõusuperiood kasutab koguperioodist.

Sümmeetria seaded
(1) Vajut.  F4     nuppu,      "Symmetry" menüü-ühiku märkimiseks. Sümmeetria

hetkeväärtus näidatakse valikus Parameeter 1.

(2) Kasutage nuppu väärtuse otse muutmiseks või vajutage soovitud väärtuse
sisestamiseks numbrinuppe.      Vajutage      "%"   valikuks   F4  .

 
          Joonis 5-6: Sümmeetria seaded

Impulss-signaalide väljund
Vajut.            nuppu impulss-signaali kasutusliidese avamiseks, impulss-lainekuju 
parameetrid saab määrata parempoolse seadete menüü kaudu. 

Määratavad           parameetrid         on:      Sagedus/Periood, Amplituud/Kõrge tase,
Nihe/Madal tase,   Impulsi laius/Töö. Kasutage menüüseadete määramiseks paremal 
pool asuvaid menüüvaliku nuppe. 

Seadete määramise kohta leiate lisainformatsiooni lk 11.
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Seadete 
menüü

Amplituud

Signaal

Sagedus

Koormus

Nihkeimpulss

Impulsi laius

Parameeter 1

Parameeter 2 Parameeter 3

Joonis 5-7: Impulss-signaali menüü

Terminite selgitus

Impulsi laius:
Impulsi laiust on kahte tüüpi—positiivne ja negatiivne.
Positiivne impulsilaius on ajavahemik 50% tõusva ääre amplituudi ja järgmise 50%
langeva ääre amplituudi läve vahel.
Negatiivne impulsilaius on ajavahemik 50% langeva ääre amplituudi ja järgmise 50%
tõusva ääre amplituudi läve vahel.
Impulsi laius määratakse perioodi ja töötsükliga;
Valem: Impulsi laius = Periood * Töötsükkel.

Impulsi laiuse / Töötsükli seaded
(1) Vajut.  F4  nuppu, valitud menüü-ühik märgitakse, parameeter kuvatakse

valikus Parameter 1. Vajutage     F4  valikuks Impulsi laius/Töö.

(2) Keerake nuppu väärtuse muutmiseks, või vajutage soovitud väärtuse sisestamiseks
numbrinuppe ning valige ühik.
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Joonis 5-8: Impulss-signaali laiuse määramine

Mürasignaalid
Mürasignaal mille generaator väljastab on valge müra. Vajutage            nuppu kasutus-
liidese avamiseks, lainekuju parameetrid saab määrata vastavast seadete manüüst mille 
leiate paremalt poolelt. 

Määratavad       parameetrid        on:        Amplituud/Kõrge tase, Nihe / Madal tase. 
Menüü seaded saate määrata parempoolsete menüü valikunuppude abil. 

Seadete määramiseks leiate lisainformatsiooni leheküljelt 11.

Seadete 
menüü

Amplituud

Koormus

         Nihe

Signaal

Lainekuju

Parameeter 2 Parameeter 3
Joonis 5-9: Mürasignaali menüü

Arbitraarsignaali seaded
Vajut. nuppu arbitraarsignaali kasutusliidese avamiseks. Lainekuju parameetrid
saate määrata parempoolse seadete menüü kaudu.
Menüü  kaudu  on   määratavad     seaded:        Sagedus  / Periood, Amplituud/Kõrge tase,
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Nihe/Madal tase, Määratud lainekuju, Muudetav lainekuju. Kasutage menüüseadete
muutmiseks parempoolseid menüü valikunuppe.
Seadete määramiseks leiate lisainformatsiooni leheküljelt 11.
Arbitraarsignaal koosneb kahest tüübist: süsteemis määratud lainekuju ning muudetav
lainekuju.

Seadete menüüAmplituud

Koormus

         Nihe

Signaal

Sagedus
Parameeter 1

Määratud 
lainekuju

Parameeter 2 Parameeter 3

Joonis 5-10: Arbitraarsignaali menüü

Määratud lainekuju valik
Valikus on 45 määratud arbitraarlainekuju.

Määratud lainekuju valikuks:

(1) Vajut.             nuppu,    seejärel   F4  ning avage Built-in Wform menüü.

(2) Vajut.  F1  -  F4  valikuks   Common, Maths, Window või Others. Nt valige Maths
et avada järgnev menüü.

 

(3) Kasutage nuppu või       /  suunanuppe ja valige soovitud lainekuju. Nt valige     
.          ExpRise. Vajut.  F1  et kasutada Exponential Rise lainekuju. 
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Määratud lainekujude tabel

Nimi   Kirjeldus
Common
StairD Alla suunduv lainekuju

StairU Üles suunduv lainekuju

StairUD Üles ja alla suunduv lainekuju

Trapezia Trapets lainekuju

RoundHalf Poolümar laine

AbsSine Siinuse absoluutväärtus      

AbsSineHalf Poole siinuse absoluutväärtus 

SineTra Siinuse põiki läbilõige

SineVer Siinuse vertikaalne lõige

NegRamp Negatiivne kallak

AttALT Võnkekõvera saamine

AmpALT Sumbuv võnkekõver                 

CPulse Kodeeritud impulss

PPulse Positiivne impulss

NPulse Negatiivne impulss

Maths
ExpRise Eksponentsiaalse tõusu funktsioon 

ExpFall Eksponentsiaalse languse funktsioon 

Sinc Sinc funktsioon

Tan Tangens

Cot Kootangens

Sqrt Ruutjuur

XX Ruutfunktsioon

HaverSine HaverSine funktsioon

Lorentz Lorentz funktsioon

ln Naturaallogaritmi funktsioon

Cubic Kuupfunktsioon

Cauchy Cauchy jaotus

Besselj Besselj funktsioon

Bessely Bessely funktsioon

Erf Tõrkefunktsioon

Airy Airy funktsioon

Windows
Rectangle Ristkülik aken

Gauss Gaussi jaotus

Hamming Hamming aken

Hann Hanning aken

Bartlett Bartlett aken

Blackman Blackman aken

Laylight Laylight aken



 20 

Triang Kolmnurk aken (Fejer aken)  

Others
DC DC signaal

Heart Löögisageduse signaal

Round Ümarsignaal

LFMPulse Lineaarne FM impulss

Rhombus Rombsignaal

Cardiac Kardiaalsignaal

 

Määratav lainekuju

Vajut.         nuppu, seejärel      F5  valikuks   "Editable Wform".

Menüü        Kirjeldus
Create Wform Uue lainekuju loomine.
Select Wform Lainekuju valik salvestusmälust (FLASH).                              
Edit Wform Salvestatud lainekuju muutmine.
 

Uue lainekuju loomine

(1) Avage    töömenüü:      Vajutage    →Editable Wform →Create Wform.

(2) Määrake lainekuju punktide arv: Vajutage  F1  valikuks   "Wform Points", keerake
nuppu või   vajutage   numbrinuppe   väärtuse   ja   ühiku    sisestamiseks.    X1, XK,
XM tähistavad vastavalt 1, 1000, 1000,000. Lainekuju punktide vahemik on
2 - 1000,000.

(3) Interpolatsioon:   Vajutage   F2     valikuks                    On/Off.      Valikuga   On
ühendatakse
punktid joontega.

(4) Lainekuju punktide muutmine:   F3  vajutus avab vastava menüü.
 Vajut.  F1  valikuks    "Points", sisestage muudetavate punktide arv.
 Vajut.  F2  valikuks     "Voltage", sisestage punkti pinge.
 Korrake ülalolevaid samme kõikide soovitud punktide seadete määramiseks.

 Vajut.  F4    valikuks    "Store", avaneb failimenüü. "FLASH" on sisemälu.
Valige                   Next level, sisestage soovitud salvestuskoht, valige Save,
kuvatakse klaviatuur.   Sisestage    failinimi   ning   valige  DONE.

Salvestatud lainekuju valik

(1) Avage  menüü:        Vajutage                     →Editable Wform →Select Wform.

(2) Sisestage   soovitud   faili   salvestuse   asukoht.        Kasutage  nuppu        või  /
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suunanuppe ning valige soovitud lainekuju fail.
(3) Valige   Recall output.

Salvestatud lainekuju muutmine

(1) Avage    menüü:          Vajutage      →Editable Wform →Edit Wform.

(2) Sisestage soovitud faili  salvestamise  asukoht.    Kasutage       nuppu        või  /
suunanuppe soovitud faili valikuks.

(3) Valige    Recall suppress.

Salvestatud lainekuju kustutamine

(1) Vajut.Save funktsiooninuppu failisüsteemi avamiseks.
(2) Sisestage soovitud   faili   salvestamise   asukoht.   Kasutage     nuppu        või /

suunanuppe soovitud faili valikuks.
(3) Valige   Delete.

DC seaded

(1) Vajut.             nuppu,   seejärel    F4  ning avage Built-in Wform menüü.

(2) Vajut.  F4 , valikuks  Others. Valige DC. Vajut.  F1  valikuks DC.
(3) Vajut.  F3 ,      kontrollige,    et     "Offset" menüü-ühik oleks valitud. Kui ei, vajutage

F3     valikuks       "Offset". Kursor kuvatakse nihke väärtuse alla.      Kasutage  nuppu
või numbrinuppe ning määrake soovitud väärtus ja ühik.

 
         Joonis 5-11: DC seaded

Moduleeritud lainekuju seaded (Ainult mudel laiendiga "F")

Vajutage Mod nuppu moduleeritud lainekuju genereerimiseks Lainekuju generaator
saab moduleerida lainekuju, kasutades AM, FM, PM ning FSK. Välja lülitamiseks vajutage
Mod  nuppu.



 22 

AM (Amplituudmodulatsioon)
Moduleeritud lainekuju koosneb kahest osast: kandev lainekuju ja moduleeriv lainekuju. 
Kandev lainekuju saab olla ainult siinus. AM menüü on näidatud alljärgnevalt. 

Parameeter

Kandja
Sagedus

Kandev lainekuju
Moduleeriv lainekuju

AM sagedus

Koormus
Mod sügavus

Mod tüüp
Mod sügavus

Allikas

Kandja
Amplituud

Joonis 5-12: AM seaded

AM parameetrite seaded

(1) Vajut Mod funktsiooninuppu.

(2) Vajut.  F1  valikuks    Mod Type  -   AM. Kui kandev lainekuju ei ole siinus, lülitab
süsteem selle automaatselt siinuseks.

(3) Vajut. nuppu kandva lainekuju ja selle parameetrite kuvamiseks.
Parameetrite muutmiseks leiate lisainformatsiooni lk 11. Vajutage modulatsiooni-
reziimi valikuks nuppu uuesti.

(4) Vajut.  F5  allika valikuks. Kui allikaks on valitud    External, kasutage välise signaali
sisendiks tagapaneeli Ext Mod In konnektorit. AM seaded on nüüd määratud. Kui
valisite valiku Internal, jätkake järgnevate punktidega.

(5) Vajut.  F2  valikuks    Mod Shape, valikus on siinus, kald ja ruut.

(6) Vajut.  F3 valikuks AM Frequency. Vahemik on 2 mHz - 20 kHz(ainult sisemine allikas)

(7) Vajut.  F4 valikuks Mod Depth. Vahemik on 0% - 100%.
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Terminite selgitus

AM sagedus:
Moduleeritud lainekuju sagedus.

Mod sügavus:
Moduleeritud lainekuju amplituudi vahemik. 0% modulatsiooniga on väljundi 
amplituud määratust pool. 100％ modulatsiooniga on väljundi amplituud 
määratuga sama. Välise allika puhul on AM sügavus kontrollitud signaali pinge 
taseme poolt, mis on ühendatud tagapaneeli Ext Mod In konnektoriga. +5V vastab 
hetkel määratud sügavusele 100%.

FM (Sagedusmodulatsioon)
Moduleeritud lainekuju koosneb kahest osast: kandev lainekuju ja moduleeriv lainekuju. 
Kandev lainekuju saab olla ainult siinus. FM puhul varieerub kandva lainekuju sagedus 
vastavalt moduleeriva lainekuju hetkepingele. FM menüü on näidatud alljärgnevalt. 

Parameeter

Kandja 
sagedus

Kandev lainekuju

Koormus
Moduleeriv lainekuju

FM Sagedus

Sageduse nihe    

Mod tüüp
Mod kuju

Allikas

Kandja
amplituud

          Joonis 5-13: FM seaded

FM parameetrite määramine

(1) Vajut Mod funktsiooninuppu.

(2) Vajut.  F1  ja valige    Mod Type -   FM. Kui kandja lainekuju ei ole siinus, määrab 
süsteem siinuse automaatselt.

(3) Vajut.              nuppu kandja lainekuju ja parameetrite kuvamiseks. Parameetrite 
muutmise kohta leiate lisainformatsiooni lk 11. Vajutage tagasi modulatsioonireziimi 
pöördumiseks               nuppu uuesti. 

(4) Vajut.  F5  allika valikuks. Kui valitud allikas on External, kasutage välise signaali 

ühendamiseks tagapaneeli Ext Mod In konnektorit, seejärel jätkake punktist (6).   
Kui valisite  Internal, jätkake järgmisest punktist. 
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(5) Vajut.  F2  ja valige    Mod Shape, valikus on siinus, kald ja ruut.

(6) Vajut.  F3    valige  Mod Frequency. Vahemik on 2 mHz - 20 kHz (ainult sisemine
allikas).

(7) Vajut.  F4  valige FM Deviation. Nihe peaks olema väiksem kui kandja
lainekuju sagedus.

Märkus:
Nihke ja kandja sageduse summa peab olema väiksem või võrdne kandja sageduse ülemise
limiidiga ning 1kHz.

Välise allika puhul kontrollib nihet signaali pinge tase, mis on ühendatud tagapaneeli Ext
Mod In konnektoriga. +5 V vastab valitud nihkele ning -5 V negatiivsele valitud
nihkele.

PM (Faasi modulatsioon)
Moduleeritud lainekuju koosneb kahest osast: kandvast lainekujust ja 
moduleeritud lainekujust. Kandev lainekuju saab olla ainult siinus. PM kandev 
lainekuju faas sõltub moduleeritud lainekuju pinge tasemest.

 Parameeter

Kandja 
sagedus

Kandev lainekuju
Moduleeritud lainekuju

PM sagedus

Koormus
Faasi nihe  
Mod tüüp
Mod kuju

Allikas

Kandja
Amplituud

Joonis 5-14: PM seaded

PM parameetrite seaded

(1) Vajut.Mod funktsiooninuppu.

(2) Vajut.  F1  ja valige    Mod Type -   PM. Kui kandev lainekuju ei ole siinus, määrab
süsteem siinuse automaatselt.

(3) Vajut.              nuppu kandva lainekuju ja parameetrite kuvamiseks. Parameetrite
muutmise kohta leiate lisainformatsiooni lk 11. Vajutage modulatsioonireziimi tagasi-
pöördumiseks              nuppu uuesti.
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(4) Vajut. F5  ja valige allikas. Kui allikaks on valitud   External, kasutage välise
signaali ühendamiseks tagapaneeli Ext Mod In konnektorit ning jätkake punktist (6).
Kui valik on Internal, jätkake järgmisest punktist.

(5) Vajut.  F2  ja valige    Mod Shape, valikus on siinus, kald ja ruut.

(6) Vajut.  F3 valikuks PM Frequency. Vahemik on 2 mHz-20 kHz (ainult sisemine allikas).

(7) Vajut.  F4 valikuks Phase Deviation. Moduleeritud lainekuju ja kandva lainekuju
vaheline faasi nihe on vahemikus 0° - 180°.

FSK (Sageduse  muutmine)
FSK Modulatsioon on modulatsioonimeetod, kus väljundsagedus lülitub kahe
eelmääratud sageduse vahel (kandva lainekuju sagedus ja hüppesagedus). 
Lülitumiste sagedust nende kahe sageduse vahel nimetatakse FSK suhteks. 
Lülitumiste sageduse määrab sisemine sagedusgeneraator või signaali pinge tase 
mille määrab tagapaneeli Ext Trig/Burst/Fsk In konnektor. Kandev lainekuju saab olla 
ainult siinus. FSK menüü on kujutatud alljärgnevalt.

.

Parameeter

Moduleeritud lainekuju
Koormus

FSK suhe

Mod tüüp

Allikas

Kandev lainekuju

Hüppesagedus

Kandja amplituud  Kandja sagedus

Joonis 5-15: FSK seaded

FSK parameetrite määramine

(1) Vajut.Mod funktsiooninuppu.

(2) Vajut.  F1  ja valige    Mod Type -   FSK. Kui kandev lainekuju ei ole siinus, määrab
süsteem siinuse automaatselt.

(3) Vajut.              nuppu kandva lainekuju ja parameetrite kuvamiseks. Parameetrite
muutmise kohta leiate lisainformatsiooni lk  11. Vajutage modulatsioonireziimi tagasi-
pöördumiseks               nuppu uuesti.

(4) Vajut.  F5  allika valikuks. Kui allikaks on valitud External, kasutage Ext Trig/Burst/



 26 

Fsk In konnektorit tagapaneelil välise signaali ühendamiseks, seejärel jätkake punktist
(5). Valikuga Internal, jätkake järgmisest punktist.

(5) Vajut.  F3 valikuks FSK Rate. Vahemik on 2 mHz - 100 kHz (ainult sisemine allikas).

(6) Vajut.  F4 valikuks Hop Frequency. Vahemik on 2 mHz - 25kHz.

Termini selgitus

FSK suhe:
Sagedus millega väljundi sagedus liigub kandja sageduse ja hüppesageduse vahel           
(ainult sisemine modulatsioon).

Sweep sageduse genereerimine (ainult mudelid laiendiga "F")

Sageduse Sweep reziimil liigub generaator algussageduselt lõppsagedusele kasutaja
määratud kiirusega. Sweep funktsiooni saab kasutada siinus, kald ja ruut
lainekujudega.

Parameeter

Sweep lainekuju

Koormus

Sweep aeg

Sweep tüüp

Sweep lainekuju
Allikas

Sweep lainekuju 
amplituud

Algus-
sagedus

Lõpp-
sagedus

Sweep lainekuju
 nihe

Joonis 5-16: Sweep reziimi seaded

Sweep parameetrite määramine

(1) Kui väljundsignaal on siinus, kald või ruut lainekuju, vajutage nuppu       Sweep, 
Sweep reziimi avamiseks. 

(2) Vajut.          ,  või  nuppu lainekuju valikuks. Näiteks, valides siinuse, 

vajutage nuppu          , et kuvada lainekuju ja parameetrid. Parameetrite muutmise 

kohta leiate lisainformatsiooni lk 11. Vajutage uuesti                        nuppu                 

Sweep reziimi tagasipöördumiseks. 
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(3) Vajut.  F1  valikuks Sweep Time, see on Sweep ajaperiood mille jooksul sagedus
muutub algussagedusest lõppsageduseks.

(4) Vajut.  F2   ja   valige    Sweep    tüüp.   Linear määrab Sweep seade lineaarse
vahega, Log määrab seade logaritmilise vahega.

(5) Kasut.StartFreq ning StopFreq või CenterFreq  ja  Freq Span et määrata sageduse
vahemik.Vajutage F3  ja valige Sta_Freq võiCen_Freq, ning määrake väärtus.

(6) Vajut.  F4  ja valige  StopFreq või FreqSpan, ning määrake väärtus.

(7) Vajut.  F5  ja valige  NextPage, vajutage uuesti järgmise lehe avamiseks.

(8) Vajut.  F1   ja    valige    allikas.    Internal tähistab valitud sisemist allikat.   External
näitab et väline signaal on ühendatud tagapaneeli Ext Trig/Burst/Fsk In
konnektoriga. Manual märgib manuaalset trigerit; vajutage Sweep reziimil esipaneeli
nuppu Sweep käivitamiseks.

Burst sageduse genereerimine (ainult mudelid laiendiga "F")

Vajutage Burst nuppu mitmekordse lainekuju genereerimiseks. Burst seade võib kesta
lainekuju tsüklis kindel arv kordi (N-tsükli Burst), või olla kontrollitud väliste signaalidega
(Gated Burst). Burst funktsiooni saab kasutada siinus, ruut, kald, impulss ja arbitraarsete
lainekujudega (müra lainekuju ei saa kasutada).

Terminite selgitus

Burst:
Lainekujude väljund määratud tsükliaegadega.

N-tsükli Burst:
N-tsüklil on määratud arv lainekuju tsükleid, iga burst tsükkel aktiveeritakse
trigerisündmusega.

Gated Burst:
Gated burst kasutab burst tsükli aktiveerimise kontrollimiseks välist allikat.
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N-tsükli Burst seaded

Parameeter

Tsüklid

Koormus
Algusfaas 
N tsükkel
Lainekuju

Allikas

 

                Joonis 5-17: N-tsükli Burst seaded

(1) Kui väljundsignaal on siinus, ruut, kald, impulss või arbitraar lainekuju, vajutage 
Burst nuppu.

(2) Vajut , , ,  või nuppu lainekuju valikuks. Nt siinuse puhul

vajutage nuppu           lainekuju ja parameetrite kuvamiseks. Parameetrite muutmise 

lisainfo lk 11.    Vajutage Burst reziimi tagasipöördumiseks                   nuppu             

uuesti. 

(3) Vajut.  F3      valikuks    N-Cycle.
(4) Vajut.  F1   valikuks   Burst Period, määrake soovitud väärtus. 
(5) Vajut.  F2  valikuks  Start Phase (kui hetke lainekuju on impulss, jätke see samm 

vahele), määrake lainekuju alguspunkt ja lõpupunkt. Faas muutub vahemikus                  
-360° kuni +360°. Arbitraarse lainekuju puhul on esimene lainekuju punkt 0°.

(6) Vajut.  F4  valikuks   Cycles või Infinite. Määrake   N-tsükli    lainekuju   tsüklite  arv 
(vahemikus 1 - 50,000). Kui  valitud  on      Infinite,   genereeritakse   pidev lainekuju, 
mis ei peatu enne kui toimub trigersündmus        (vajutatakse     nuppu             esi-
paneelil). 

Märkus:
● Vajadusel Burst periood suureneb et mahutada määratud tsüklite arvu. 
● Pidevtsükli Burst funktsiooni aktiveerimiseks on vajalik väline või manuaalne triger. 

(7) Vajut.  F5  allika valikuks. Valik Internal näitab sisemise allika kasutamist.  External
näitab välise signaali ühendust tagapaneeli Ext Trig/Burst/Fsk In  konnektori       
kaudu.     Valik  Manual tähendab et valitud on manuaalne triger; vajutage N-Cycle 
Burst ajal nuppu esipaneelil, et väljastada burst signaal. 
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Gated Burst seaded

Parameeter

Positiivne
Koormus

Algusfaas
Tüüp

Lainekuju
Allikas

 

              Joonis 5-18: Gated Burst seaded

(1) Kui väljundsignaal on siinus, ruut, kald, impulss või arbitraarne lainekuju, vajutage

Burst nuppu.

(2) Vajut , , ,  või nuppu lainekuju valikuks. Näiteks siinuse

puhul,    vajutage   nuppu lainekuju ja parameetrite kuvamiseks. Parameetrite

muutmise   lisainformatsiooni   leiate   lk 11. Vajutage uuesti          nuppu Burst

reziimi tagasipöördumiseks.

(3) Vajut.  F3     valikuks    Gated.
(4) Vajut.  F2  valikuks  Start Phase, määrake lainekuju alguspunkt ja lõpupunkt.

Faas varieerub vahemikus -360° kuni +360°. Arbitraarse lainekuju esimene lainekuju
punkt on 0°.

(5) Vajut.  F5          valikuks            Positiivne/Negatiivne. Määrake Gated signaali
polaarsus.

Failide kasutamine

Vajut Save funktsiooninuppu failisüsteemi avamiseks. Siin saate vaadata lainekuju faile,

luua uusi kaustu, neid kustutada, kopeerida ja nende nimesid muuta.

Faili nime muutmine
Failisüsteemis on võimalik faili või kausta nimetusi muuta. Nime määramisel kuvatakse
vastav klaviatuur.



 30 

 
Joonis 5-19: Faili nime muutmine

(1) Kasutage nuppu või /  suunanuppe kursori liigutamiseks klaviatuuril.
Vajutage              F3  et valida suur- ja väiketähtede vahel.

(2) Vajut.  F1  valitud tähe sisestamiseks. Vajutage   F2  viimase märgi kustutamiseks.
(3) Vajut.  F4  muutmise lõpetamiseks ja salvestamiseks.     F5  nupp tühistab tehtud

muudatused.
Märkus: Faili nime max pikkus on 15 märki.

Utility funktsiooni seaded

Vajut.Utility funktsiooninuppu Utility menüü avamiseks. Määrata saab erinevaid
parameetreid, näiteks ekraani, loenduri ja väljundi parameetrid ning süsteemiseaded.
Vajutage         Utility  nuppu uuesti kui soovite Utility menüüst väljuda.

Ekraani seaded

Heleduse seaded

(1) Vajut.Utility ning valige  DispSetup,vajutage F1  ja valige Bright.
(2) Kasutage nuppu väärtuse muutmiseks ja /  suunanuppu kursori liigutamiseks

paremale ja vasakule; või vajutage väärtuse sisestamiseks numbrinuppe. Vajutage
 F4  nuppu ühiku valikuks. Heledusvahemik on 0% - 100%.

Separaatori seaded
Kuvatava parameetri jaoks saab seadistada separaatori.

(1) Vajut.Utility   ja   valige   Disp Setup, vajut.  F2   valikuks  Sep.
(2) Vajut.  F2  valiku tegemiseks:   Koma,    Tühik,  Väljas.

Näiteks sageduse parameetri puhul:
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Koma
 

Tühik
 

Väljas
 

Ekraanisäästja seaded
Ekraanisäästja aktiveerub automaatselt kui seadet ei ole määratud aja jooksul kasutatud.
Vajutage deaktiveerimiseks mõnda nuppu.

(1) Vajut.Utility   ja    valige  Disp Setup, vajut.   F3  valikuks  Scrn Svr.
(2) Vajut.  F3       valikuks             Sees/Väljas.

(3) Kui Sees on valitud, saate määrata ekraanisäästja aja.  Kasutage  nuppu väärtuse
muutmiseks;     /  suunanuppu kursori liigutamiseks paremale ja vasakule; või
vajutage aja minutites sisestamiseks numbrinuppe.            F4  nuppu   vajutades
saate muuta ühikut. Ekraanisäästja ajavahemik on 1 - 999 minutit.

Loenduri seaded (Ainult mudel laiendiga "F")
Loenduriga saab mõõta signaali sagedusvahemikuga 100 mHz - 200 MHz.
Kasutamine:
(1) Vajut.Utility ning valige  Counter.
(2) Ühendage signaal tagapaneeli konnektoriga [Ref Clk/Counter In].
(3) Vajut.  F3   valikuks   Set, avage mõõteseadete menüü.
 Sidestusreziimi seaded: Vajutage F1   valikuks  Coupling  AC/DC.
 Tundlikkuse seaded: Vajut.   F2  valikuks  Sens madal/keskmine/kõrge.

Madala amplituudiga signaali puhul tuleks kasutada keskmist või kõrget 
tundlikkust. Madala sagedusega signaali jaoks, millel on suur amplituud ja 
aeglasem tõusev äär, on parim valida madal tundlikkus. 

 Kõrge sageduse piirang:   Vajutage     nuppu        F3  et lülitada HFR sisse/välja.
Kõrge sageduse piiramist kasutatakse kõrge sagedusega signaali filtreerimiseks 
mõõtes madala sagedusega signaali ning sellega mõõtetäpsuse suurendamiseks. 
Madala sagedusega, alla 1 kHz signaali mõõtmiseks on soovitatav kasutada kõrge 
sageduse piirangu funktsiooni. 
Kõrge sagedusega, üle 1 kHz signaali mõõtmiseks on soovitatav kõrge sageduse 
piirangu funktsiooni mitte kasutada. 

 Trigeritase:  Vajutage          F4  ja valige     TrigLev. Keerake nuppu        väärtuse 
muutmiseks,     /  suunanupuga  saate    liigutada    kursorit    paremale   või 
vasakule; soovitud väärtuse ja ühiku saab määrata ka numbrinuppudega. 
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Trig taseme vahemik on  -2.5 V - 2.5 V.
 Vajut.  F5    valikuks   Back, menüüs tagasiliikumiseks ja tulemuse nägemiseks.
Kui kõik seaded on määratud, mõõdab loendur signaali seadetele vastavalt. Kui lugem
on ebastabiilne, korrake eelmisi punkte kuni lugemi stabiliseerumiseni.

(4) Vajut.  F1  et näha sageduse või perioodi mõõtetulemust.
Vajut.  F2  et näha positiivse laiuse või töö mõõtetulemust.

Väljundi parameetrite seaded

Väljundkoormuse seaded
Esipaneeli peamise väljundterminali jaoks on generaatoril sisseehitatud 50Ωseeria. Kui
tegelik koormus ei vasta määratule, on kuvatav amplituud ja nihe ebakorrektsed. Seda
funktsiooni    kasutatakse    kuvatava    pinge    vastavusse    viimiseks    eeldatava
koormusega.
Koormuse määramine kanalitele:

(1) Vajut.Utility   ja    valige  Output Setup. Vajut.  F1  valikuks HighZ või *Ω
("*" näitab väärtust).

(2) Koormuse väärtuse muutmiseks valides  *Ω, kasutage nuppu väärtuse muutmiseks,
/  suunanuppu kursori liigutamiseks, vajutage soovitud väärtuse sisestamiseks

numbrinuppe.       Vajutage       F3   või  F4     ühiku valimiseks. Koormusvahemik
on 1 Ω - 10 kΩ.

Märkus:
Esipaneeli Output terminali jaoks on lainekuju generaatroril fikseeritud 50Ω seeria.
Sõltumata määratud parameetrist, kui tegelik koormus erineb määratud koormusest, ei
võrdu kuvatav pinge tegeliku pingega.

Süsteemi seaded

Keele seaded

Vajut.Utility  ning valige  System, vajut.  F1  töökeele muutmiseks.

Sisselülitumisseaded

(1) Vajut.Utility  ning valige System, vajut.  F2  valikuks  Power On.
(2) Vajut.  F2              valikuks           Default/Last. Default tähendab et sisselülitumisel

käivitub seade algseadistusega.      Last tähendab et seade käivitub viimasel
kasutamisel määratud seadetega.

Tehaseseadete taastamine

Vajut.Utility ning valige System, vajut. F3  valikuks Set to Default, vajut. F1      ,       

valiku kinnitamiseks. Seade taastab tehase algseadistuse. Algseaded on näidatud
järgnevalt:
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Väljund                                                            Algseade
Funktsioon                                                        Siinuslaine 
Sagedus                                                             1 kHz            
Amplituud/Nihe   1 Vp-p / 0 Vdc

 

Lainekujud                                                    Algseade

Sagedus   1 kHz

Amplituud                                                       1 Vp-p

Nihe  0 Vdc

Ruut töötsükkel          50%

Kald sümmeetria    50%

Impulss impulsilaius                                        200 us

Impulss töötsükkel    20%
 

Modulatsioon (Ainult mudel laiendiga "F") Algseade

Kandja  1 kHz Siinus-
  laine           

Modulatsioon                                                     100 Hz Siinus-
 laine    

AM sügavus                                                       100％

FM nihe             100 Hz

PM faasi nihe              0°

FSK hüppe sagedus                                            100  Hz  

FSK sagedus        100 Hz

Allikas   Sisemine
 

Sweep (Ainult mudel laiendiga "F")     Algseade

Start/Stop sagedus        100 Hz/1 kHz

Aeg                                                                      1 sek

Reziim  Lineaarne
 

Burst (Ainult mudel laiendiga "F")      Algseade

Sagedus        1 kHz

Loendur                                                                1 tsükkel

Periood    1 sek     

Faas         0°
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Lisaseaded                                                       Algseade

Heledus     95%           

Separaator                                                         Koma
Ekraanisäästja       100 minutit
Koormus                                                           High Z          
Kell                Sisemine
Kanali väljundi kontroll  Väljas

 

Heliseaded

(1) Vajut.Utility  ning  valige System, avage menüü teine leht.

(2) Vajut.  F1  valikuks  Beep.

(3) Vajut.  F1      ning        valige     On/Off. On- süsteemi heliteavitus aktiveeritud.       
Off- heli välja lülitatud.

Süsteemiinfo kuvamine

(1) Vajut.Utility ning valige   System, avage menüü teine lehekülg.

(2) Vajut.  F2 ,     valige  Sys info. Kuvatakse versioon ja seerianumber.

Kella seded
Kellaaja allikana saab kasutada seadme sisekella või välist allikat mis on ühendatud
tagapaneeli [Ref Clk/Counter In] konnektoriga.

Märkus:
[Ref Clk/Counter In] sisendsignaali amplituud peab olema suurem kui 1 V.

(1) Vajut.Utility ning valige  System, avage menüü teine lehekülg.

(2) Vajut.  F3  valikuks  CLK Sou.

(3) Vajut.  F3  soovitud valikuks:  Internal/External.

Sync väljundi seaded

Seadmel on Sync väljund läbi esipaneeli Sync output terminali. Kõikidel standartsetel
väljundfunktsioonidel (va DC ja Müra) on vastav Sync signaal.

Vajut. Trigger nuppu esipaneeli Sync output terminali Sync signaali aktiveerimiseks või
deaktiveerimiseks. Kui seade on deaktiveeritud, on Sync output terminali väljundpinge
tase: madal.
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Märkus:
Kui amplituud on suhteliselt madal, võib Sync signaali keelamine vähendada väljundi
moonutust.

Sync signaali kasutamine erinevatel juhtudel:
 Pöördreziimil Sync signaalile vastav lainekuju ei ole vastupidine.
 Siinus, ruut, kald ning impulss signaalidega on Sync signaal ruutlaine signaal 50%

töötsükliga. Kui väljund on positiivne, on Sync signaal TTL tasemel Kõrge, võrreldes
0 V pinge või DC nihkega. Kui väljund on negatiivne, on Sync signaal TTL tasemel
Madal, võrreldes 0 V pinge või DC nihkega.

 Arbitraarse lainekuju Sync signaal on ruutlaine signaal 50% töötsükliga. Ajal kui
genereeritakse esimest väljundi lainekuju punkti, on Sync signaali pinge TTL tasemel
Kõrge.

 Sisemiseks AM, FM ning PM moduleerimiseks on Sync signaal moduleeritud signaal
(mitte kandev signaal). Sync signaal on ruutlaine signaal 50% töötsükliga.
Modulatsiooni esimese poole ajal on Sync signaal TTL tasemel Kõrge. Välise
modulatsiooni korral on Sync signaal kandev signaal (mitte moduleeritud signaal).
Sync signaal on samuti ruutlaine signaal 50% töötsükliga.

 FSK Sync signaal on hüppesagedus ning Sync signaal on ruutlaine signaal 50%
töötsükliga. Hüppesageduse hüppepunktis on Sync signaal TTL tasemel Kõrge.

 Sweep funktsiooniga, mis keelab Mark funktsiooni, on Sync signaal ruutlaine signaal
50% töötsükliga. Sweep funktsiooni käivitudes on Sync signaal TTL tasemel Kõrge
ning muutub keskel madalaks. Sync sagedus võrdub Sweep ajaga. Sweep funktsiooni
puhul mis lubab Mark funktsiooni, on Sync signaal TTL tasemel Kõrge alguses ning
muutub madalaks Mark sagedusel.

 Burst   funktsiooni   alguses   on   Sync   signaali   tase   Kõrge.   Määratud   punktis 
kus   tsükliarv   lõppeb,   muutub   Sync    signaali    tase    Madalaks    (kui      
lainekujul    on    vastav    algusfaas,     ei     pruugi     see    olla    nullpunktis). 
Lõppematu    Burst    funktsiooni    Sync    signaal    on    sama    mis    pideva    signaali 
Sync signaal. 

 Välise   Gated   Burst   funktsiooni   Sync   signaal   järgib  välist   signaali,   kuid            
ei   muuda   taset    Madalaks    enne   viimase    perioodi   lõppu                                  
(kui     lainekujul     on     vastav     algusfaas,      ei     pruugi     see     olla

        nullpunktis). 

Abifunktsiooni kasutamine
(1) Vajut.Help funktsiooninuppu, kataloog kuvatakse ekraanile.

(2) Vajut.  F1  või  F2  ja valige teema või keerake valikuks  nuppu.

(3) Vajut.  F3  valitud    teema    avamiseks.        Vajutage         F5  kataloogi 
tagasiliikumiseks. 

(4) Vajut.Help uuesti, et kataloogist väljuda, või valige lihtsalt mõni muu funktsioon. 
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6. Arvutiühendus
Seadme   saab   ühendada    arvutiga   läbi   USB   pordi.   Kasutage                    
parameetrite määramiseks ja seadme kontrollimiseks arvutis Ultrawave 
kommunikatsioonitarkvara. 
Seade    kasutab    arvutiga    kommunikatsiooniks   USB    pordi    kaudu    SCPI käskluseid. 
Arvutiühenduse kasutamiseks installeerige arvutisse seadmega kaasasolevalt CD-lt 
Ultrawave kommunikatsioonitarkvara. 

(1) Ühendamine: Kasutage USB andmekaablit ning ühendage seadme tagapaneeli USB 
(tüüp B) konnektor ning arvuti USB port. 

(2) Installeerige draiver: Kui seade on sisse lülitatud, avaneb arvutiekraanil hüpikaken 
ning juhend USB draiveri installeerimiseks. Draiver asub "USBDRV" alamkaustas, 
mille leiate Ultrawave kommunikatsioonitarkvara installeerimiskaustast, näiteks  
"C:\Program Files\OWON\ultrawave\USBDRV".

(3) Tarkvara pordi seaded: Käivitage Ultrawave tarkvara; klikkige menüüriba valikule 
"Communications", valige seadete alt "Ports-Settings", määrake "Connect using"
valikuks "USB". Peale edukat ühendamist kuvatakse tarkvara all paremas nurgas 
asuv ühendusinformatsiooni ikoon rohelisena. 

 
Tarkvara abifunktsiooni ja juhendite avamiseks vajutage F1.
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7. SCPI
Seadmel on SCPI toetus, seadet saab kasutada ja kontrollida USB pordi ühenduse kaudu. 

Lisainformatsiooni leiate juhendist   AG Series Waveform Generator SCPI Protocol.

 

8. Rikkeotsing
1. Seade on sisse lülitatud kuid ekraan ei tööta.

 Kontrollige vooluühendust.
 Kontrollige et voolulüliti asuks korrektses asendis. 
 Kontrollige et AC voolupistiku all asuv kaitse on korrektselt sisestatud ja heas 

korras (katte saab avada lameda kruvikeeraja otsaga). 
 Restartige peale kontrollimist seade.
 Probleemi jätkumisel kontakteeruge hooldusteenindusega. 

2. Väljundsignaali amplituudi mõõdetud väärtus ei vasta kuvatavale väärtusele.   
Kontrollige et tegelik koormus vastaks määratud koormusele, lisainformatsioon lk 32.

 
Muude probleemide esinemisel taastage tehaseseaded (lisainformatsioon lk 32) või 
restartige seade. Probleemi jätkumisel kontakteeruge hooldusteenindusega. 
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9. Tehnilised andmed
Kõik järgnevad andmed vastavad lainekuju generaatorile, kui ei ole märgitud teisiti. 
Vastavate andmete täitmiseks peab seade olema pidevalt töötanud kauem kui 30 
minutit vastavas temperatuurikeskkonnas. 

Kõik andmed on garanteeritud, kui andmetel ei ole märget "tüüpiline”.

Lainekujud
Standartsed lainekujud                Siinus, ruut, kald, impulss, müra

Arbitraarsed lainekujud               
Eksponentsiaalne tõus ja langus,  Sin(x)/x, trepp jne 
45 sisseehitatud lainekuju, määratav lainekuju 

 

 
Amplituud

Väljundi amplituud                       
High Z 1 mVPP - 25 VPP
50 Ω 1 mVPP – 12.5 VPP

Amplituudi täpsus    1 mVPP või 14 bitti

Sagedus
Max testkiirus 125 MSa/s; Sageduse resolutsioon on 1 μHz

Siinus                                             
AG051(F) 1 μHz—5 MHz
AG1011(F) 1 μHz—10 MHz

Ruut                                           1 μHz—5 MHz

Kald                                             1 μHz—1MHz
Impulss 1 μHz —5 MHz
Valge müra  5 MHz bandwidth (-3 dB)(tüüpiline)
Arbitraarne 1 μHz—5 MHz

DC nihke vahemik (AC+DC)         
±6.25 V (50 Ω)
±12.5 V (High Z)

DC nihke täpsus       1 mV
Väljundi impedants 50 Ω (tüüpiline)

 
 

Lainekujud
Siinus
Lamedus (kui amplituud on    
1.0 Vp-p (+4 dBm), võrreldes
1 kHz)

1 μHz - 5 MHz：0.2 dB

Harmooniline moonutus (kui 
amplituud on 1.0 Vp-p) 

<-40 dBc

Kogu harmooniline moonutus (kui
amplituud on 1 Vp-p)        

10 Hz - 20 kHz： <0.2 %

Faasi müra    
-110 dBc/Hz sagedusel 1 MHz,   
10 kHz nihe, 1 Vp-p, tüüpiline
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Jääkkella müra          -57 dBm  (tüüpiline)
Ruut
Tõusu/languse aeg                                <25 ns (10% - 90%) (tüüpiline, 1 kHz, 1 Vp-p)
Võnkumine (rms)                                  < 1 ns
Ebasümmeetria (alla 50% töö-
tsükkel)                                                    

1% perioodist + 5 ns

Ületus        < 5%
Töötsükkel 50% fikseeritud
Kald

Lineaarsus                                               
< 0.1% tipuväljundist (tüüpiline,1 kHz, 1 Vp-p,
Sümmeetria 50%)

Sümmeetria                                             0% - 100%
Impulss
Impulsi laius                                            100 ns - 1000 ks
Täpsus     10 ns
Tõusva/langeva ääre aeg                      < 25 ns
Ületus         < 5%
Võnkumine                                              < 1 ns
Arbitraarne
Lainekuju pikkus    2 – 8k punkti
Testkiirus      125 MSa/s
Amplituudi täpsus    14 bitti
Min tõusu/languse aeg    35 ns  (tüüpiline)
Võnkumine (RMS)                                  6 ns + 30 ppm

 
Moduleeritud lainekuju (ainult mudel laiendiga "F")
AM
Kandvad lainekujud                               Siinus
Allikas Sise/Välis
Sisemised modulaar lainekujud  Siinus, ruut, kald, valge müra, arbitraarne
Sisemine AM sagedus                            2 mHz - 20 kHz
Sügavus                                                    0.0% - 100.0%
FM
Kandvad lainekujud                               Siinus
Allikas                                                       Sise/Välis
Sisemised modulaar lainekujud  Siinus, ruut, kald, valge müra, arbitraarne
Sisemine modulaar sagedus       2 mHz - 20 kHz
Sageduse nihe            2 mHz - 1 kHz
PM
Kandvad lainekujud                               Siinus
Allikas                                                       Sise/välis
Sisemised modulaar lainekujud  Siinus, ruut, kald, valge müra, arbitraarne
Sisemine PM sagedus   2 mHz - 20 kHz
Faasi nihe            0° - 180°
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FSK
Kandvad lainekujud                               Siinus
Allikas  Sise/välis
Sisemised modulaar lainekujud  50% töötsükliga ruut
FSK kiirus                                                  2 mHz - 100 kHz
Sweep
Tüüp Lineaarne, Logaritmiline
Kandvad lainekujud                                Siinus, ruut, kald
Suund      Üles/alla
Sweep aeg    1 ms kuni 500 s ± 0.1%
Allikas  Allikas, väline või manuaalne
Burst
Lainekujud  Siinus, ruut, kald, impulss, arbitraarne 
Tüübid                                                      Loendus(1-50,000 perioodi), lõpmatu, gated
Algusfaas    -360° -  +360°
Sisemine periood                                   (10 ms - 500 s) ± 1%
Gated allikas  Väline triger
Trigeri allikad    Allikas, väline või manuaalne

 

 

DC nihke vahemik               ±1.5 VDC

Loendur (ainult mudelid laiendiga "F")
Funktsioon                                   Sagedus, periood, positiivne impulsi laius, töötsükkel
Sagedusvahemik                             Üksik kanal: 100 mHz - 200 MHz
Sageduse resolutsioon                   6 arvu
Pingevahemik ja  tundlikkus (mittemodulatsiooni signaal)

DC sidestus           100 mHz - 100 MHz 250 mVp-p - 5 Vp-p (AC+DC)
100 MHz - 200 MHz 450 mVp-p - 3 Vp-p (AC+DC)

AC sidestus           
1 Hz - 100 MHz 250 mVp-p - 5 Vp-p

100 MHz - 200 MHz 450 mVp-p - 4 Vp-p
Impulsi laiuse ja
töötsükli
mõõtmine

Sisendi 
muutmine

1 Hz - 10 MHz (100 m Vp-p - 10 Vp-p)

Sisendi impedants              1 MΩ
Sidestusreziim  AC, DC

Kõrge sageduse piiramine 
Kõrge sagedusmüra vähendus(HFR)
Sees või väljas

Tundlikkus                            Madal, keskmine, kõrge
Trigeri taseme vahemik ±2 V

 
Sisend/Väljund
Tagapaneel
Liidesed    USB (tüüp B) konnektor
Väline modulatsiooni sisend (ainult mudel laiendiga "F")       
Sisendi sagedusvahemik                           DC-20 kHz
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Sisendi pingevahemik                                ± 1 Vpk
Sisendi impedants                                      10 kΩ (tüüpiline)
Välise trigeri sisend (ainult mudel laiendiga "F")
Tase  TTL-ühilduv
Kalle  Tõusev või langev (valikuline)
Impulsi laius                                                 >100 ns
Välise viitekella sisend
Impedants  1 kΩ, AC sidestus
Vajalik sisendpinge kõikumine  100 mVp-p kuni 5 Vp-p

Lukustusvahemik                                        10 MHz ± 35 kHz
Loenduri sisend  (ainult mudel laiendiga "F", jagab sama porti välise
viitekella sisendiga)

DC sidestus
DC nihke vahemik                ±1.5 VDC
100 mHz - 100 MHz 250 mVp-p - 5 Vp-p (AC+DC)
100 MHz - 200 MHz 450 mVp-p - 3 Vp-p (AC+DC)

AC sidestus                            1 Hz - 100 MHz 250 mVp-p - 5 Vp-p

100 MHz - 200 MHz 450 mVp-p - 4 Vp-p

 
Ekraan

Ekraani tüüp 4 tolli värviline LCD 
Ekraani resolutsioon        480 × 320
Ekraani värvid 65536 värvi, 16 bitti, TFT ekraan

Vool

Allikas 220 - 240 VAC, 100 - 120 VAC, 50/60 Hz, CATⅡ
Tarbimine       Vähem kui 18 W
Kaitse                                   250 V, F2AL

Töökeskkond

Temperatuur  
Töötemperatuur: 0℃ - 40℃
Hoiustamine: －20℃ - 60℃

Suhteline niiskus                ≤ 90%

Altituud                                
Töö: 3,000 m
Hoiustamine: 15,000 m

Jahutusmeetod   Loomulik jahtumine

Mõõtmed

Mõõtmed   235 mm × 110 mm × 295 mm 
Kaal                                       3 kg

 

Kalibreerimine:

Soovitatav kalibreerida üks kord aastas. 
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10. Lisad

Lisa A: Pakend sisaldab

 Voolukaabel mis vastab müügiriigi standarditele

 USB kaabel

 CD arvututarkvaraga

 Kasutusjuhend

 BNC/Q9 kaabel

Lisa B: Hooldus ja puhastamine

Hooldus

Ärge hoidke seadet otseses päikesevalguses.

Ettevaatust: Kaitske seadet niiskuse, vedelike, spreide ja lahustite eest.

Puhastamine

Puhastage seade vastavalt vajadusele ja kasutussagedusele.
Seadme väliskülje puhastamine:

1. Pühkige tolm, kasutades pehmet lappi. Olge ekraani puhastamisel
ettevaatlik, et seda mitte kriimustada.

2. Eemaldage alati enne puhastamist vooluühendus. Puhastage seade niiske
pehme lapiga. Kasutage vajadusel veidi pehmetoimelist puhastusvahendit. Ärge
kasutage puhastamiseks abrasiive ega lahusteid.

 
Hoiatus: Kontrollige enne seadme uuesti sisse lülitamist, et see oleks 

täielikult kuivanud, märg seade võib põhjustada elektrilöögi, 
vigastuste ja kahjustuste ohu! 
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