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1. Ohutusnõuded
Vigastuste ja kahjude vältimiseks tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt
selle ohutusnõuete ja kasutusjuhendiga. Kasutage seadet ainult lubatud vahemikes.

Seadet võib hooldada ja parandada ainult selleks kvalifitseeritud spetsialist.

Tulekahju ja vigastuste ohu vältimiseks:

 Ühendage andur korrektselt. Ärge ühendage maandust positiivse faasiga.
 Kasutage sobivat voolujuhet. Kasutage ainult seadmega kaasasolevat voolujuhet mis
       on teie riigis kasutamiseks sertifitseeritud.
 Teostage ühendamine ja lahtiühendamine korrektselt. Kui andur või testjuhe on

ühendatud pingeallikaga, ärge ühendage ega lahtiühendage neid valel ajal.

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

Kui kasutate AC vooluallikat, ei ole lubatud mõõta AC vooluallikat otse, kuna
katsekoha maandus ja voolujuhtme maanduskonduktor on kokku ühendatud,
vastasel juhul võib tekkida lühis.

 Kontrollige kõiki terminalireitinguid. Tulekahju ja elektrilöögi ohu vältimiseks
kontrollige alati seadme kõiki reitinguid ja märgistusi. Järgige seadme ühendamisel
juhendit.

 Ärge kasutage ilma katteta. Ärge kasutage seadet mille kate või paneel on avatud.

 Kasutage korrektset kaitset. Kasutage ainult määratud tüüpi ja näitajatega kaitsmeid.

 Vältige kaitsmata ringe. Ärge puudutage katmata ühendusi ja komponente kui
seade on sisse lülitatud.

 Ärge kasutage kui kahtlete seadme töös. Kui seadme korrektne töö pole kindel,
pöörduge enne selle kasutamist kontrollimiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

 Kasutage ostsilloskoopi hästiventileeritud alal. Paigaldage seade piisava
ventilatsiooniga alale, vastavalt juhendile.

 Ärge kasutage märjas või niiskes keskkonnas.

 Ärge kasutage plahvatusohtlikus keskkonnas.

 Hoidke seade puhas ja kuiv.
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2. Ohutussümbolid
Ohutusmärgistus
Juhendis kasutatavad märgistused: 

  Hoiatus: Märgib tingimusi või tegevusi mis võivad põhjustada vigastuse või 
olla eluohtlikud. 

  Ettevaatust: Märgib tingimusi või tegevusi mis võivad põhjustada seadme 
rikkumise või materiaalseid kahjusid. 

Seadmel kasutatavad märgistused:

Danger: Otsene vigastuste ja kahjustuste oht. 

Warning: Võimalik vigastuste ja kahjustuste oht. 

Caution: Võimalik seadme rikkumise või materiaalsete kahjude oht.                                    

Ohutussümbolid
Seadmel olevad sümbolid. Seadmel võivad olla järgnevad sümbolid:

  
Ohtlik kõrgepinge                                           Järgige juhendit

  
Maandusterminal               Kere maandus

 
Testmaandus  
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Vigastuste ja seadmete rikkumise vältimiseks tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt
ohutusnõuete ja juhendiga. Kasutage seadet ainult määratud viisil.

 Hoiatus:

Ostsilloskoobi kaks kanalit ei ole elektriliselt isoleeritud. Lühiste vältimiseks ei tohi
2 anduri maandust olla ühendatud kahe erineva mitteisoleeritud DC tasemega.

Diagramm ostsilloskoobi maandusjuhtmete ühendamise kohta:

Maandusklamber

Signaalisisend

Andur Ostsilloskoop    Voolupistik

Voolujuhe

 

 

AC voolu ei ole lubatud mõõta kui AC vooluallikaga ostsilloskoop on portide kaudu 
ühendatud AC vooluallikaga arvutiga. 

Hoiatus:

Tulekahju ja elektrilöögi vältimiseks järgige järgnevaid punkte, kui 
ostsilloskoobi ühendatud sisendsignaal on rohkem kui 42V tipp (30Vrms) 
või suuremas kui 4800VA ringis:

 Kasutage ainult isoleeritud pingeandureid ja testjuhtmeid. 

 Kontrollige enne kasutamist, et seade ja lisad oleksid terved. 

 Eemaldage andurid, testjuhtmed ja muud lisad koheselt peale 
kasutamise lõppu.

 Eemaldage seadet ja arvutit ühendav USB kaabel. 

 Ärge kasutage lubatust suuremat sisendpinget. Kasutage 
ettevaatlikult kui anduri seadistus on 1:1.

 Ärge kasutage paljastatud metallosadega BNC või banaanpistiku 
konnektoreid.

 Ärge sisestage konnektoritesse metallobjekte. 
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3. Kasutamine

Seadme tutvustus
Käesolev peatükk kirjeldab seadme kasutamist ja funktsioone. 

Esipaneel
Esipaneelil asuvad menüü ja funktsiooninupud. 5 ekraani kõrval paremal küljel asuvat 
nuppu on menüüvalikute nupud, mida kasutades saate määrata menüüdes soovitud 
valikuid. Ülejäänud nupud on funktsiooninupud, millega saate avada erinevaid 
funktsioonimenüüsid või kasutada mõnda funktsiooni otse. 

7

3

5 46

1 2

 

Joonis 3-1 Esipaneel
1. Ekraan
2. Menüünupud: menüüvalikute määramiseks
3. Kontrollpaneel
4. Anduri kompensaator: mõõtesignaali (5V/1kHz) väljund
5. Signaalisisendi kanal
6. USB Host port: välise USB seadme ühendus andmeedastuseks.

Näiteks: lainekuju salvestamisel USB seadme ühendamiseks. 
7. Voolunupp
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Tagapaneel

5

1 2

3

4
 

Joonis 3-2 Tagapaneel

1. Käepide

2. Ventilatsioon

3. AC voolusisend

4. Tugijalg: seadme kaldenurga määramiseks

5. USB seadme port: välise USB seadme ühendus andmeedastuseks.
Näiteks: arvuti ühendamiseks seadmega USB kaabli kaudu.
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Kontrollpaneel
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Joonis 3-3 Kontrollpaneel

1. Funktsiooninupud
2. Horisontaalne kontrollala

"HOR" nupp: horisontaalsüsteemi seadete menüü, Position: kontrollib trigeri asendit,
Scale: kontrollib aega.

3. Trigeri kontrollala
Tasemenupp määrab trigeri pinge. Teised kaks määravad süsteemiseaded.

4. Copy nupp: kasutatakse Salvestus funktsiooniks Utility funktsioonimenüüs.
Nupuvajutus võrdub Save salvestusfunktsiooni valikuga salvestusmenüüs. Lainekuju,
konfiguratsiooni või ekraanikuva saab salvestada vastavalt salvestusmenüüs valitud
tüübile.

5. Vertikaalne kontrollala
CH1 ja CH2 vastavad seadete menüü valikutele CH1 ja CH2, Math nupp vastab math
menüüle; math menüü koosneb kuut liiki toimingutest: CH1-CH2, CH2-CH1,
CH1+CH2, CH1*CH2, CH1/CH2 ning FFT. Kaks Position nuppu kontrollivad CH1/
CH2 vertikaalpositsiooni ning kaks Scale nuppu kontrollivad CH1, CH2 pinge skaalat.

6. M nupp (Multipurpose): kui menüüs kuvatakse            sümbol, näitab see et saate
menüü valikuks või väärtuse määramiseks kasutada M nuppu. Menüü sulgemiseks
vajutage nuppu vasakule ja paremale.
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Ekraanikuva tutvustus

1 3
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23
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19
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15

11

4 8

22

22

10

12

17 16

               Joonis 3-4 Ekraanikuva tutvustus

1. Lainekuju kuvaala
2. Käivita/peata
3. Trigeri olek: 

Auto: automaatreziim, lainekuju edastus trigerita
Trig: tuvastatud trigeriga lainekuju
Ready: eeltrigeriga andmekogumine ning trigeriks valmis
Scan: lainekuju pidev mõõtmine ja kuva
Stop: andmekogumine peatatud

4. Kaks sinist punktiirjoont näitavad kursormõõtmise vertikaalasendit
5. T pointer näitab trigeri horisontaalasendit
6. Pointer näitab trigeri asendit salvestuses
7. Näitab hetke trigeri väärtust ning kuvab hetkeakna koha sisemälus
8. USB ühenduse indikaator
9. Hetkemenüü kanaliindikaator
10. CH1 lainekuju
11. Parempoolne menüü
12. CH2 lainekuju
13. Hetke trigeritüüp:

 Tõusva ääre triger
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 Langeva ääre triger
 Videoliini sünkroonne triger
 Videovälja sünkroonne triger

Lugem näitab vastava kanali trigeri taseme väärtust.
14. Näitab vastava kanali mõõdetud tüüpi ja väärtust. T: periood, F: sagedus, V:

keskmine väärtus, Vp: tipp-tipp väärtus, Vr: keskmine ruutväärtus, Ma: max
amplituudi väärtus, Mi: min amplituudi väärtus, Vt: lainekuju lameda tipu
väärtuse pinge väärtus, Vb: lainekuju lameda aluse pinge väärtus, Va:
amplituudi väärtus, Os: ületuse väärtus, Ps: eelsööstu väärtus, RT: tõusuaja
väärtus, FT: langusaja väärtus, PW: +laiuse väärtus, NW: -laiuse
väärtus, +D: +tööväärtus, -D: -tööväärtus, PD: viivituse A->B väärtus,
ND: viivituse A->B väärtus, TR: tsükli RMS, CR: kursori RMS, WP:
ekraanitöö, RP: faas, +PC: +impulsi lugem, -PC -impulsi lugem, +E: tõusva
ääre lugem, -E: langeva ääre lugem, AR: ala, CA: tsükliala.

15. Salvestuse pikkus
16. Trigeri signaali sagedus
17. Valimikiirus
18. Lugemid näitavad kanalite vastavate pingejaotuste ja nullpunkti positsioone 

BW: andmeside limiit
Ikoon näitab kanali sidestusreziimi

"—" Alalisvoolu ühendus

"～" Vahelduvvoolu ühendus
" " GND ühendus

19. Peamise ajabaasi seadistus.
20. Kursori mõõteaken, näitab kursorite absoluutväärtusi ja lugemeid 
21. Sinine pointer näitab CH2 kanali lainekuju maanduse lähtepunkti (nullpunkti 

asend). Kui pointerit ei kuvata, ei ole kanal avatud 
22. Kaks sinist punktiirjoont näitavad kursormõõtmise horisontaalasendit

23. Kollane pointer näitab CH1 kanali lainekuju maanduse lähtepunkti (nullpunkti 
asend). Kui pointerit ei kuvata, ei ole kanal avatud

Pakendi avamine ja seadme kontroll

Kontrollige seadme ostul selle korrasolekut ja lisade olemasolu: 

1. Kontrollige transpordikahjustusi

How to Implement the General Inspection

After you get a new oscilloscope, it is recommended that you should make a check on
the instrument according to the following steps:

1. Check whether there is any damage caused by transportation.
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Kui pakendikarp või vahtplastist kaitseümbris on tõsiselt kahjustatud, ärge visake
seda pakendit avades minema, vaid kontrollige kõigepealt seadme ja selle lisade
korrasolekut.

2. Kontrollige lisasid

Kontrollige lisade olemasolu ja korrasolekut. Vajadusel võtke ühendust kohaliku
edasimüüjaga.

3. Kontrollige seadme korrasolekut

Kui seadme välimus on defektne või see ei tööta korrektselt, võtke ühendust kohaliku
edasimüüjaga. Kui kahjustus on põhjustatud transportimisest, hoidke seadme pakend
alles.

Seadme töö ja funktsioonide kontroll

Kontrollige funktsioone ja seadme korrasolekut:

1. Ühendage voolujuhe vooluallikaga. Vajutage seadme              nuppu.

Seade läbib enesekontrolli ning kuvab Boot logo. Vajutage Utility nuppu, valige
parempoolsest menüüst Function. Valige vasakpoolsest menüüst Adjust, valige
parempoolsest menüüst Default. Vaikimisi on menüüs anduri summutuskoefitsent
määratud 10X.

2. Määrake ostsilloskoobi anduri lüliti 10X ning ühendage ostsilloskoop CH1
kanaliga

Ühendage anduri kinnitusava CH1 konnektori BNC pistikuga ning kinnitage ühendus,
keerates andurit paremale.
Ühendage anduri otsik ning maandusklamber anduri kompensaatori konnektoriga.

3. Vajutage esipaneelil Autoset nuppu
Mõne sekundi jooksul kuvatakse 1 KHz sageduse ruutlaine ja 5V tipust-tipuni väärtus 
(vt joonis 3-5).

select Default in the right menu. The default attenuation coefficient set value of the
probe in the menu is 10X.

2. Set the Switch in the Oscilloscope Probe as 10X and Connect the Oscilloscope
with CH1 Channel.

Align the slot in the probe with the plug in the CH1 connector BNC, and then tighten
the probe with rotating it to the right side.
Connect the probe tip and the ground clamp to the connector of the probe
compensator.

3. Push the Autoset Button on the front panel.
The square wave of 1 KHz frequency and 5V peak-peak value will be displayed in
several seconds (see Figure 3-5).
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Joonis 3-5 Automaatseadistus

Määrake CH2, korrates punkte 2 ja 3.

Anduri kompensatsiooni kasutamine

Ühendades anduri esmakordselt mõne sisendkanaliga, läbige ühenduseks see
seadistus. Andur mis ei ole kompenseeritud või mille kompensatsioon ei ole
korrektselt määratud, võib põhjustada mõõtevea. Anduri kompensatsiooni
seadistamiseks:

1. Määrake anduri sumbumiskoefitsent menüüs 10X ning anduri lülitil samuti 10X
(vt punkt 11), ning ühendage andur kanaliga CH1. Kui kasutatakse anduri
konksu, kontrollige et see oleks anduriga korralikult ühenduses. Ühendage anduri
ots anduri kompensaatori signaalkonnektoriga ning ühendage võrdlusjuhtme
klamber anduri konnektori maandusjuhtme konnektoriga. Seejärel vajutage
esipaneeli Autoset nuppu.

2. Kontrollige kuvatavaid lainekujusid ning reguleerige andurit kuni korrektse
kompensatsiooni saavutamiseni (vt joonis 3-6 ja joonis 3-7).

 
Ülekompenseeritud            Korrektne         Alakompenseeritud       

Joonis 3-6 Anduri kompenseerimise lainekujud

3. Korrake vajadusel ülalolevaid samme.
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Joonis 3-7 Anduri seadistamine

Anduri summutuskoefitsendi määramine

Anduril on mitu summutuskoefitsenti, mis mõjutavad ostsilloskoobi vertikaalskaala 
faktorit. 

Seadme menüüs anduri summutuskoefitsendi kontrollimiseks või muutmiseks: 

(1) Vajutage kasutatavate kanalite funktsioonimenüü nuppu (CH1 või CH2 nupp).

(2) Valige parempoolses menüüs Probe; keerake M nuppu ja valige vasakpoolses 
menüüs vastavale andurile sobiv väärtus. 

Määratud seade salvestatakse kuni selle järgmise muutmiseni. 

 
Ettevaatust:

Vaikimisi on väärtuseks määratud 10X.
Kontrollige et menüüs määratud väärtus ja lülitil määratud väärtus vastaksid 
teineteisele. 

Lülitiga määratavad väärtused on 1X ja 10X (vt joonis 3-8).

 
Joonis 3-8 Lüliti kasutamine

 
Hoiatus:
Kui lüliti asend on määratud 1X, limiteerib andur ostsilloskoobi ribalaiuse 
5MHz. Ostsilloskoobi täieliku ribalaiuse kasutamiseks peab lüliti olema 
asendis 10X.
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Anduri ohutu kasutamine

Andurit ümbritsev ohutusrõngas kaitseb sõrmi elektrilöögi eest, vt joonis 3-9.

 
Joonis 3-9 sõrmekaitse

 Hoiatus:
Elektrilöögi vältimiseks hoidke sõrmi seadme kasutamise ajal alati anduri
sõrmekaitserõngast tagapool.
Elektrilöögi vältimiseks ärge katsuge kunagi anduri otsa metallosasid kui
seade on vooluallikaga ühendatud.
Ühendage andur seadmega alati enne mõõtmiste teostamist ning ühendage
maandusterminal maandusega.

Isekalibreerimise kasutamine

Isekalibreerimine võimaldab seadmel saavutada kiirelt optimaalsed tingimused
täpseimate mõõtmisväärtuste leidmiseks. Programmi saab kasutada igal ajal.
Programmi tuleb kasutada alati kui ümbritseva temperatuurikeskkonna muutus 
on 5℃ või rohkem.

Enne isekalibreerimist eemaldage kõik andurid ja juhtmed sisendkonnektoritest.
Vajutage Utility nuppu, valige parempoolses menüüs Function, valige vasakpoolses
menüüs Adjust, valige parempoolses menüüs Self Cal; käivitage programm.

Vertikaalsüsteemi tutvustus

Nagu näidatud joonisel 3-10, on vertikaalkontrolli alal mõned nupud.
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Joonis 3-10 Vertikaalkontrolli ala

1. Kasutage vertikaalala Position nuppu kuvamaks signaali lainekuju akna keskel. Nupp
reguleerib signaali vertikaalkuva asendit, nuppu keerates liigutatakse kanali
maanduslähtepunkti pointerit lainekuju järgides üles ja alla.

Mõõtmine

Kui kanal on DC sidestusreziimil, saate kiirelt mõõta signaali DC komponenti,
jälgides lainekuju ja signaali maanduse vahelist erinevust.

Kui kanal on AC reziimil, on DC komponent välja filtreeritud. See reziim võimaldab
kuvada signaali AC komponendi suurema tundlikkusega.

Vertikaalseadistuse algseadistus nullasendisse

Keerake vertikaalala Position nuppu kanali vertikaalkuva asendi muutmiseks;
vajutage nuppu vertikaaasendi koheseks tagasiviimiseks 0-asendisse.

2. Muutke vertikaalseadeid ning jälgige sellest tulenevat olekuinformatsiooni muutust.

Jälgides lainekuju akna alaosas kuvatavat olekuriba informatsiooni, näete kõiki
muutusi kanali vertikaalskaala faktoris.

 Keerake vertikaalala Scale nuppu ning muutke vertikaalskaala faktorit (pinge-
jaotus), vastavalt muutub vastava kanali skaalafaktor.

 Vajutage CH1, CH2 ja Math nuppe, ekraanile kuvatakse vastava kanali
kasutusmenüü, sümbolid, lainekujud ja skaala faktor.
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Horisontaalsüsteemi tutvustus

Horsiontaalala nupud on näidatud joonisel 3-11. 

 
Joonis 3-11 Horisontaalkontrolli ala

1. Keerake horisontaalala Scale nuppu et muuta horisontaalse ajabaasi seadeid ning
näha vastavat kuvatavat olekuinformatsiooni muutust.

2.  Kasutage horisontaalala Position nuppu lainekuju aknas signaali horisontaalasendi
muutmiseks. Nuppu kasutatakse signaali käivitusnihke ja teiste erirakenduste
jaoks.

Tagasiviimine nullasendisse

Keerake horisontaalala Position nuppu kanali horisontaalasendi muutmiseks ja
vajutage nuppu asendi koheseks tagasiviimiseks nullasendisse.

3. Vajutage horisontaalala HOR nuppu liikumaks tavareziimi ja laine suumi
reziimide vahel.

Trigerisüsteemi tutvustus
Trigeri ala nupud on näidatud joonisel 3-12.

 
Joonis 3-12 Trigerikontrolli ala
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1. Vajutage trigeri menüü avamiseks trigeriala Menu nuppu. Kasutage trigeri 
seadete muutmiseks menüü valikunuppe. 

2. Kasutage trigeri taseme muutmiseks tasemenuppu. Tasemenuppu keerates liigub
trigeri indikaator ekraanil üles/alla, samal ajal muutub vastavalt ekraanil kuvatav 
trigeri taseme väärtus. 
Märkus: Trigeri taseme nupu keeramine muudab trigeri taseme väärtust ning 
seda saab kasutada ka kiirvalikuna et määrata trigeri tase trigerisignaali väärtuse 
vertikaalse keskpunkti väärtuseks.  

3. Vajutage trigeri signaali käivitamiseks Force nuppu, tavaliselt kasutatakse    
"Normal" ja "Single" trigeri reziimides.
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4. Lisaseaded
Peatükk käsitleb järgmiseid teemasid:

 Vertikaalsüsteemi seaded

 Horisontaalsüsteemi seaded

 Trigeri süsteemi seaded

 Testimise/kuva seaded

 Lainekuju salvestamine ja taasesitus

 Abisüsteemi funktsioonide seaded

 Tarkvara uuendamine

 Automaatmõõtmine

 Kursormõõtmine

 Juhtnuppude kasutamine
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Vertikaalsüsteemi seaded

Vertikaalalal asuvad erinevad nupud: CH1, CH2 ja Math, ning Position ja Scale 
igale kanalile. CH1 ja CH2 seaded

Igal kanalil on iseseisev vertikaalmenüü ning seaded. 

Lainekujude sisse/välja lülitamine 
Vajutades CH1, CH2 või Math nuppe: 

• Kui lainekuju on välja lülitatud, lülitub see sisse ja kuvatakse menüü.
• Kui lainekuju on sisse lülitatud ja selle menüüd ei kuvata, kuvatakse selle menüü. 
• Kui lainekuju on sisse lülitatud ja selle menüü kuvatakse, siis need kustutatakse     
   ekraanilt. 

Kanali menüü kirjeldus: 

Funktsiooni-
menüü

Seade   Kirjeldus

Coupling 
DC 
AC 
Ground 

Edastab sisendsignaali mõlemad, AC ja DC komponendid.
Blokeerib sisendsignaali DC komponendi.
Katkestab sisendsignaali ühenduse.

Inverted ON 
OFF 

Kuvab pööratud lainekuju.
Kuvab originaalkuju.

Probe 

1X 
10X 
100X 
1000X 

Valige vertikaalskaala korrektse lugemi saamiseks 
sobiv anduri summutusfaktor.

MeasCurr Yes 
No 

Kui mõõdate voolu, testides pinge langust üle 
resistori, valige Yes.

A/V
või mA/V

V/A  
or mV/A 

Keerake Amp/Volti suhte määramiseks M nuppu. 
Vahemik on 100 mA/V - 1 KA/V.
Amp/Volti suhe = 1/Resistori väärtus
Volti/Amp suhe kalkuleeritakse automaatselt. 

Limit (ainult 
SDS1102)

Full band 
20M 

Täieliku ribalaiuse saamine.
Limiteerige müra vähendamiseks kanali ribalaiuseks 
20MHz.

1. Kanali sidestuse määramine

Võttes näiteks kanali 1, mõõdetud signaal on otsese voolusuhtega ruutlaine 
signaal. Toimige järgnevalt:
(1) Vajutage CH1 nuppu, kuvatakse CH1 SETUP menüü.
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(2) Valige parempoolses menüüs Coupling valik DC. Edastatakse signaali
mõlemad, DC ja AC komponendid.

(3) Valige parempoolses menüüs Coupling valik AC. Signaali alalisvoolu
komponent blokeeritakse.

2. Lainekuju pööramine

Pööratud lainekuju: kuvatav signaal keeratakse 180 kraadi maanduspotentsiaali
faasi vastu.

Võttes näiteks kanali 1, tegutsege järgnevalt:

(1) Vajutage CH1 nuppu, kuvatakse CH1 SETUP menüü.

(2) Valige parempoolses menüüs Inverted valik ON, lainekuju pööratakse.
Vajutage uuesti valikuks OFF, kuvatakse originaallainekuju.

3. Anduri sumbumise seadistamine

Korrektseks mõõtetulemuseks peab kanali menüüs määratud sumbumiskoefitsent
olema vastav anduril määratuga (vt P11). Kui anduri koefitsent on 1:1, peab
sisendkanali menüüseade olema määratud 1X.

Näites kasutatud kanal 1 anduri sumbumiskoefitsendiga 10:1, tegutsege järgnevalt:

(1) Vajutage CH1 nuppu, kuvatakse CH1 SETUP menüü.

(2) Valige parempoolses menüüs Probe. Keerake vasakpoolses menüüs M nuppu
       ja määrake 10X.

4. Voolu mõõtmine testides pinge langust üle resistori

Näites kasutatud kanalit 1. Kui mõõdate voolu testides pinge langust üle 1Ω
resistori, toimige järgnevalt:

(1) Vajutage CH1 nuppu, kuvatakse CH1 SETUP menüü.

(2) Valige parempoolses menüüs MeasCurr valik Yes, allpool kuvatakse A/V
       raadio menüü. Valige see ja keerake Amp/Volti suhte määramiseks M nuppu.
 Amps/Volts suhe = 1/Resistori väärtus. Hetkenäites tuleks määrata A/V 1.

Matemaatilise manipulatsiooni funktsiooni kasutamine

Matemaatilise manipulatsiooni funktsiooni kasutatakse nägemaks tulemusi kahe
kanali vaheliste liitmise, korrutamise, jagamise ja lahutamise kohta, või kanali FFT
toiminguid. Vajutage menüü kuvamiseks paremal pool Math nuppu.

Lainekuju kalkuleerimine
Vajutage menüü kuvamiseks Math nuppu, valige Type valik Math.

     Funktsioonimenüü             Seade                                Kirjeldus
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Type                      Math   Kuvage Math menüü faktor1
CH1

CH2 Valige faktor 1 signaaliallikas

Sign                   +  -  *  / Valige matemaatilise manipulatsiooni märk

Factor2 CH1

Keerake Math lainekuju vertikaal-
positsiooni muutmiseks M nuppu

CH2 Valige faktor 2 signaaliallikas

Next Page                          Avage järgmine lehekülg
Vertical

(div)
Vertical
(V/div)

CH1 

CH2 

Valige FFT allikaks CH1

Valige FFT allikaks CH2

Keerake Math lainekuju pingejaotuse
muutmiseks M nuppu.

Prev Page                         Eelmise lehe avamine.

Kanali 1 ja kanali 2 kasutamisel:

1. Vajutage menüü kuvamiseks Math nuppu. Ekraanile kuvatakse M lainekuju.

2. Valige parempoolses menüüs Type valik Math.

3. Valige parempoolses menüüs Factor1 valik CH1.

4. Valige parempoolses menüüs Sign valik  +.

5. Valige parempoolses menüüs Factor2 valik CH2.

6. Vajutage parempoolses menüüs Next Page. Valige Vertical (div),          sümbol
kuvatakse div ees, keerake Math lainekuju vertikaalasendi muutmiseks M nuppu.

7. Valige parempoolses menüüs Vertical (V/div), pinge ees kuvatakse   M sümbol,
keerake Math lainekuju pingejaotuse muutmiseks M nuppu.

FFT funktsiooni kasutamine
FFT (Fast Fourier Transform) funktsioon konverteerib matemaatiliselt ajalise domeeni
lainekuju selle sageduskomponentideks. See on kasulik ostsilloskoobi sisendsignaali
analüüsimisel. Need sagedused saab sobitada teadaolevate süsteemisagedustega, nagu
näiteks süsteemikellad, ostsillaatorid või vooluallikad.

FFT funktsioon muudab käesolevas seadmes ajadomeeni signaali 2048 andmepunkti
matemaatiliselt selle sageduskomponentideks (salvestuspikkus peaks olema 10K või
rohkem). Lõppsagedus sisaldab 1024 punkti 0Hz kuni Nyquisti sagedus.

Vajutage menüü kuvamiseks Math nuppu, valige Type valik FFT.

Funktsioonimenüü        Seade                    Kirjeldus      
Type                         FFT           Kuvage FFT menüü

Source
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Window 

Hamming 

Rectangle 

Blackman 

Hanning 

Kaiser 

Bartlett 

Valige FFT aken

Format 
Vrms 

dB 

frequency 

frequency/div 

Valige FFT lainekuju horisontaalasend 
või ajabaas, keerake muutmiseks M 
nuppu

Valige formaadiks Vrms

Valige formaadiks dB

Next Page                        Avage järgmine leht

Hori (Hz)

Vertical 
div

V või dBVrms

Valige FFT lainekuju vertikaalasend või
pingejaotus, keerake muutmiseks M
nuppu

Prev Page                        Avage eelmine leht

Võttes näidiseks FFT töö, on tegevussammud järgnevad:

1. Vajutage parempoolse Math menüü avamiseks Math nuppu.

2. Valige parempoolse menüü Type valik FFT.

3. Valige parempoolse menüü Source valik CH1.

4. Valige parempoolses menüüs Window. Valige vasakpoolsest menüüst sobiv tüüp.
5. Valige parempoolses menüüs Format valik Vrms või dB.
6. Vajutage parempoolses menüüs Hori (Hz), sümbol          kuvatakse sageduse

väärtuse ees. Keerake FFT lainekuju horisontaalasendi muutmiseks M nuppu.
Seejärel vajutage uuesti,          sümbol kuvatakse allpool frequency/div ees, keerake
FFT lainekuju ajabaasi muutmiseks M nuppu.

7. Valige parempoolses menüüs Vertical; korrake ülaltoodud samme ja määrake
vertikaalasend ning pigejaotus.

FFT akna valik

■ Valikus on 6 FFT akent. Igas aknas on valikud sagedusresolutsiooni ja mõõtmistäpsuse
vahel. Määrake valik vastavalt mõõdetavale objektile ja allika signaali omadustele.
Kasutage parima sobiva akna valikuks järgnevat juhendit.

Tüüp Omadused           Aken
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Hamming 

Parem valik magnituudile kui Rectangle ja sobib 
hästi ka sagedusele. Veidi parema 
sagedusresolutsiooniga kui Hanning.

Soovitatav kasutada:

 Siinus, perioodiline ja kitsa riba juhuslik müra. 

 Transientsid või impulsid kus signaali tase 
enne ja pärast sündmust on tunduvalt erinev. 

 

Rectangle

Parim sageduseks, ebasobivaim magnituudile. 
Parim tüüp mõõtmaks mittekorduvate signaalide 

sagedusspektrit ja DC lähedaste sagedus-
komponentide mõõtmiseks. 

Soovitatav kasutada:

 Transientsid või impulsid kus signaali tase 
enne ja pärast sündmust on suhteliselt võrdsed. 

 Võrdse amplituudiga siinuslained väga 
lähedaste sagedustega.

 Lairibaühendus juhuslik müra suhteliselt 

       aeglaselt vahelduva spektriga. 

 

Blackman 

Parim magnituudile, ebasobivaim sagedusele.      

Soovitatav kasutada:

 Ühe sagedusega lainekujud, kõrgema taseme 
harmoonia leidmiseks.

 

Hanning 

Hea magnituudi jaoks, sagedusresolutsiooni jaoks 
vähemsobiv kui Hamming.

Soovitatav kasutada:

 Siinus, perioodiline ja kitsa riba juhuslik müra. 

 Transientsid või impulsid kus signaali tase enne 
ja peale sündmust on tunduvalt erinev. 
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Kaiser 

Rahuldaval tasemel sagedusresolutsioon; 
spektraalne leke ja amplituudi täpsus on mõlemad 
head. 

Parim kasutada kui sagedused on väga sarnaste 
väärtustega kuid väga erinevate amplituudidega 
(külgharu tase ja kuju faktor lähimad 
traditsionaalsele Gaussi RBW). Sobiv ka juhuslike 
signaalide puhul. 

 

Bartlett 
Veidi kitsam variant kolmnurkaknast, nullkaal 
mõlemas otsas. 

 

Märkused FFT kasutamise kohta

 Kasutage vaikimisi dB skaalat mitmiksageduste detailide jaoks, ka siis kui neil on
väga erinevad amplituudid. Kasutage Vrms skaalat sageduste võrdlemiseks.

 DC komponent või nihe võib põhjustada FFT lainekuju ebakorrektsed magnituudi
väärtused. DC komponendi minimeerimiseks valige allikasignaalil AC sidestus.

 Juhusliku müra vähendamiseks määrake ostsilloskoobi keskmine mõõtereziim. 

Vertikaalasendi ja skaalanuppude kasutamine

1. Vertikaalasendi nuppu kasutatakse lainekujude vertikaalasendi muutmiseks. 

2. Vertikaalskaala nuppu kasutatakse lainekujude vertikaalresolutsiooni 

        reguleerimiseks. Vertikaaljaotuse tundlikuse samm on 1-2-5.

Vertikaalasend ja vertikaalresolutsioon kuvatakse ekraani all vasakus nurgas (vt 
joonis 4-1).
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Joonis 4-1 Vertikaalasendi informatsiooni kuvamine

Horisontaalsüsteemi seaded

Horisontaalala kontrollalal asuvad HOR nupp ning horisontaalse positsiooni ja 
horisontaalse skaala nupud. 

1. Position nupp: kõikide kanalite horisontaalasendite muutmine, ajalise baasiga

       muutuv analüütiline resolutsioon. 

2. Scale nupp: horisontaalskaala faktori määramine peamise aja baasi või akna 
seadistamisel. 

3. HOR nupp: vajutage tavareziimi ja laine suumi reziimi vahel liikumiseks. 

Lainekuju suumimine
Vajutage laine suumimiseks HOR nuppu. Ekraani ülemises pooles kuvatakse 
põhiaken ja ekraani alumises pooles suumitud aken. Suumitud aken on põhiakna 
suurendatud osa. 
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Suumitud 
akna ajabaas

Valitud osa

Põhiaken

Suumitud akna 
horisontaalasend

Suumitud 
aken

 
Tavareziimil kasutatakse horisontaalala Position ja Scale nuppe põhiakna 
horisontaalasendi ja ajabaasi muutmiseks.
Suumimisreziimil kasutatakse horisontaalala Position ja Scale nuppe suumimisakna 
horisontaalasendi ja ajabaasi muutmiseks. 

Trigerisüsteemi seaded

Triger määrab, millal seade andmete kogumist ja lainekuju kuvamist alustab. Kui 
triger on korrektselt määratud, suudab see konverteerida ebastabiilse andmekuva 
selgeks lainekujuks. Kui seade andmete kogumisega alustab, kogub see piisavalt 
andmeid lainekuju kujutamiseks trigeripunktist vasakul. Seade jätkab andmete 
kogumist trigeri tingimuse toimumise ootamise ajal. Kui triger käivitub, kogub seade 
pidevalt piisavalt andmeid kuvamaks lainekuju trigeripunktist paremale. 
Trigeri kontrollala nupud: 
Tasemenupp: määrab trigeri taseme; vajutades nuppu määratakse tase trigerisignaali 

amplituudi vertikaalse keskpunkti väärtustena.                                                 
Force: trigerisignaali loomist ja funktsiooni kasutatakse tavaliselt "Normal" ja

 "Single" reziimidel.
Menu: aktiveerib trigeri kontrollmenüü.

Trigeri kasutamine
Kasutada saab kahte trigeritüüpi: üksiktriger ja vahelduvtriger. Mõlemal tüübil on 
erinevad alamenüüd.

Üksiktriger: kasutage trigeritaset mõõtmaks samaaegselt kahe kanali stabiilset

                       lainekuju. 

Vahelduvtriger: mittesünkroonsete signaalide triger.

Menüüde kirjeldus: 
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Üksiktriger
Üksiktrigeril on kaks tüüpi: Edge ja Video.
 
Edge triger: esineb kui trigeriimpulss läbib määratud pingetaseme ettenähtud kallakuga. 
Video triger: standardse videosignaali väljadel või liinidel. 

Kahe üksiktrigeri trigerireziimi kirjeldused: 

1. Edge triger
Edge triger esineb sisendsignaali määratud ääre trigerileveli väärtuse olemasolul. Valige 
see reziim kasutamaks tõusva või langeva ääre trigerit. 

Vajutage menüü avamiseks Menu nuppu. Valige parempoolses menüüs Type valik Single 
ning Single valik Edge.

 
Edge trigeri reziimis kuvatakse trigeri seadete informatsioon ekraani all paremal pool, 

näiteks:                       näitab et trigeri tüüp on Edge, trigeri allikas 

on CH1, sidestus on DC ning trigeri tase on 0.00mV.
 

CH2 
Trigerisignaaliks kanal 1.
Trigerisignaaliks kanal 2. 

    Edge menüü:               
Menüü                Seade   Kirjeldus
Type                   Single           Määrake vertikaalkanali trigeri tüübiks üksiktriger. 
Single                 Edge             Määrake vertikaalkanali üksiktrigeri tüübiks Edge triger.

Source CH1

Mode 
Auto  
Normal  
Single  

DC 

Lainekuju saamine ka ilma trigerita.
Lainekuju saamine trigeriga.
Trigeri olemasolul üks lainekuju, seejärel peatub

Next Page           Avage järgmine leht.

Coupling AC Blokeerige alalisvoolu komponent.
Lubage kõik komponendid läbi. 

Slope               T
Tõusva ääre triger.  

intervall enne järgmist trigerit.
 Holdoff

Reset Määrake Holdoff vaikimisi määratud väärtus  (100 ns).

Langeva ääre triger

Holdoff  100 ns - 10 s, keerake M nuppu määramaks aja-

Prev Page  Avage eelmine leht. 

Trigeri tase: näitab kanali vertikaalse trigeri asendit, muutmiseks keerake tasemenuppu. 
Seadistamise ajal näidatakse asukoht punktiirjoonega, seadistamise lõpus punktiirjoon 
kustub. 

2. Video triger
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Valige videotriger NTSC, PAL või SECAM standardsete videosignaalide väljade või 
liinide trigeriks. 
Vajutage trigeri menüü kuvamiseks trigeri ala Menu nuppu. Valige parempoolses menüüs 
Type valik Single ning Single valik Video.

Video trigeri reziimil kuvatakse trigeri seadete informatsioon ekraani all paremas osas, 

näiteks:                                                näitab, et trigeri tüüp on video, trigeri allikas on 

CH1 ning Sync tüüp on Even.
 

CH2 
Valige trigeri allikaks CH1.       
Valige trigeri allikaks CH2. 

Video trigeri menüü:
      MENÜÜ     SEADE          KIRJELDUS

Type           Single  Määrake vertikaalkanali trigeri tüübiks üksiktriger.
Single          Video  Määrake vertikaalkanali üksiktrigeri tüübiks videotriger.

Source CH1

Modu 
NTSC 
PAL 

SECAM 

Sync 

Line 
Field 
Odd 
Even 

Line NO. 

Valige video modulatsioon

Next Page    Avage järgmine lehekülg.
Sünkroontriger videoliinil
Sünkroontriger videoväljal
Sünkroontriger video väljal
Sünkroontriger video väljal
Sünkroontriger määratud videoliinil. Liininumbri valikuks  
vajutage menüüs Line NO. ning keerake  M nuppu.

Prev Page               Eelmise lehe avamine
 

Vahelduvtriger (trigerireziim: Edge)
Trigeri signaal tuleb kahest vertikaalkanalist. Reziimi kasutatakse kahe mitteseotud 
signaali jälgimiseks. Trigerireziimiks on Edge. 
 

CH2 

Vahelduvtriger (trigeri tüüp: Edge) menüü:
Menüü              Seade     Kirjeldus
Type                   ALT                   Määrake vertikaalkanali trigeri tüübiks vahelduvtriger.

Source CH1

DC 

Trigeri signaaliks kanal 1. 
Trigeri signaaliks kanal 2. 

Next Page           Avage järgmine lehekülg.

Coupling AC

 

Blokeerige alalisvoolu komponent.
Lubage kõik komponendid.

Slope   Tõusva ääre triger.
Langeva ääre triger.

Holdoff  100 ns - 10 s, keerake ooteaja intervalli määramiseks 
enne järgmist trigerit M nuppu. 
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 Holdoff
Reset Määrake vaikimisi määratud ooteaeg (100 ns).

Persist funktsioon
Kasutades seda funktsiooni kuvatakse originaalandmed tuhmi värviga ning uued andmed 
erksas toonis. 

(1) Vajutage Acquire nuppu.

(2) Vajutage parempoolses menüüs Persist ja valige soovitud aeg (OFF/väljas, 1sek, 

Prev Page                        Avage eelmine lehekülg. 

Funktsioonimenüü kasutamine

Funktsioonimenüü kontrollala nupud on: Utility, Measure, Acquire, Cursor, Autoset, 
Run/Stop.

Testimise/kuva seaded
Vajutage Acquire nuppu, ekraani paremal poolel kuvatakse alljärgnev menüü:               .

Acqu Mode 

Sample 
 

Peak Detect 
 
 
 
 

Testimise tavareziim.
 
Max ja min mõõtmine. Kõrgeimate ja madalaimate 
punktide leidmine. kasutatakse segajate leidmiseks. 

 
Average Kasutatakse juhusliku ja ebaolulise müra  

vähendamiseks, koos valikulise arvu keskmistega. 
Keerake M nuppu valikuks 4, 16, 64, 128.

Funktsioon   Seade       Kirjeldus       

Type 
Dots 
Vect 

 

Kuvatakse ainult testpunktid.
Kõrvuti testpunktidest luuakse ekraanil vektor. 

Persist Määrake kestusaeg.

OFF Lülitage XY kuvafunktsioon sisse/välja. 

Counter ON

OFF
1 Second
2 Seconds
5 Seconds

Infinity

XY Mode ON

OFF Loendur sees/väljas.
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2sek, 5sek, või Infinity/lõppematult. Valides ajaks lõppematult, salvestatakse 
mõõtepunktid peatumata kuni kontrollväärtuse muutmiseni. Funktsiooni sulgemiseks 
ja ekraani tühjendamiseks valige OFF.

XY formaat

Kasutatav ainult kanaliga 1 ja kanaliga 2. Kui valitud on XY kuvaformaat, kuvatakse 
kanal 1 horisontaalteljel ning kanal 2 vertikaalteljel; ostsilloskoop on ilma trigerita 
testreziimil: andmed kuvatakse erksate täppidena. 

Kontrollnuppude kasutamine:

 Kanali 1 vertikaalskaala ja vertikaalasendi nuppe kasutatakse horisontaalskaala ja 
asendi määramiseks.

 Kanali 2 vertikaalskaala ja vertikaalasendi nuppe kasutatakse vertikaalskaala ja 
asendi pidevaks määramiseks. 

Järgnevad funktsioonid XY formaadiga ei tööta:

 Referents või digitaalne lainekuju

 Kursor

 Trigeri kontroll

 FFT

Kasutamine:

1. Vajutage parempoolse menüü avamiseks Acquire nuppu. 

2. Valige menüüs XY Mode olek ON/Sees või OFF/Väljas.

Loendur
Loendur on 6-kohaline ja ühe kanaliga. Mõõta saab ainult trigerkanali sagedust. 
Sagedusvahemik on 2Hz kuni täislaius. Loenduri saab käivitada vaid juhul kui mõõdetav 
kanal on Edge reziimil Single trigeri tüübiga. Loendur kuvatakse ekraani allääres. 

 

Kasutamine:
1. Vajutage Trigger Menu nuppu, määrake trigeri tüüp Single ja määrake trigerireziimiks 

Edge; valige signaaliallikas. 

2. Vajutage menüü avamiseks Acquire nuppu. 

3. Valige Counter valik ON või OFF.

Lainekuju salvestamine ja taasesitus
Vajutage Utility nuppu, valige parempoolses menüüs Function, valige vasakpoolses 
menüüs Save.
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Source 

CH1 
CH2 
Math 
All 

Valige salvestatav lainekuju. 
(Valige kõikide sisselülitatud lainekujude 
salvestamiseks All. Salvestada saab 
seadmesse või ühe failina USB 
mäluseadmele). 

Valides parempoolses menüüs valiku Type, saate salvestada lainekujusid, konfiguratsiooni 
või ekraanikujutisi. 

Valides tüübiks Wave, kuvatakse järgnev menüü: 

Funktsioonimenüü      Seade     Kirjeldus
Function                      Save Salvestusfunktsiooni menüü avamine

Type                         Wave      Salvestustüübi valik "Wave".

Object ON 
OFF 

Objektid 0–15 on märgitud vasakpoolses 
menüüs, keerake valikuks M nuppu. 
Avage või sulgege salvestatud lainekuju. 
Valitud objekti lainekuju kuvatakse 
ekraanile koos vastava informatsiooniga. 
Kui valitud objekti all salvestus puudub, 
kuvatakse ekraanile sellekohane teade: 
"None is saved".

Next Page                          Järgmise lehekülje avamine.

Close All  Sulgege kõik salvestatud lainekujud. 

File Format 
BIN 
TXT 
CSV 

Seadmesse salvestamisel saab valida ainult 
BIN. Välisesse mäluseadmesse salvestusel 
on formaadiks BIN, TXT või CSV.

Save  Salvestage lainekuju valitud kohta. 

Storage Internal 
External 

Valige salvestamine sisemällu või USB 
välisseadmesse. Valikuga External on faili 
nimi muudetav. BIN lainekujufaili saab 
avada OWONi lainekuju 
analüüsitarkvaraga (kaasasoleval CD-l). 

Prev Page                           Eelmise lehekülje avamine.
 

Kui tüübiks on valitud Configure, on menüü järgnev:                                               

Funktsioonimenüü          Seade                 Kirjeldus
Function                     Save   Salvestusfunktsiooni menüü kuvamine 

Type Configure Valige salvestustüübiks "Configure".



4.Lisaseaded

 30 

Configure 
Setting1

….. 
Setting8 

Määrake seadistusaadress

Save  Salvestage ostsilloskoobi hetkeseaded 
sisemällu.

Load  Avage valitud seaded. 

 

Save 

Kui tüübiks on valitud Image, on menüü järgnev:                                              

Funktsioonimenüü        Seade         Kirjeldus
Function                      Save         Kuva salvestusfunktsiooni menüü

Type                        Image       Valige salvestustüübiks "Image".
 Hetke ekraanikuva salvestus. Faili saab 

salvestada ainult USB seadmele, mis peab 
olema eelnevalt ühendatud. Faili nimetus 
on muudetav. Fail salvestatakse BMP 
formaadis.

Lainekuju salvestamine ja taasesitus

Seadmesse saab salvestada 16 lainekuju, mida saab kuvada hetkelkuvatava lainekujuga 
samaaegselt. Salvestatud taasesitatavat lainekuju ei saa muuta. 

CH1, CH2 ning Math lainekuju salvestamiseks aadressile 1, toimige järgnevalt:

1. Lülitage CH1, CH2 ja Math kanalid sisse. 

2. Vajutage Utility nuppu, valigeparempoolses menüüs Function ning seejärel 

       vasakpoolses menüüs Save. Valige parempoolses menüüs Type valik Wave.

3. Salvestamine: valige parempoolses menüüs Source valik All.

4. Vajutage parempoolses menüüs Object. Valige vasakpoolses menüüs objekti 

       aadressiks 1.

5. Vajutage parempoolses menüüs Next Page, ning valige Storage valik Internal.

6. Vajutage parempoolses menüüs lainekuju salvestamiseks Save.

7. Taasesitus: Vajutage parempoolses menüüs Prev Page, ning seejärel Object, valige

       vasakpoolses menüüs 1. Valige parempoolses menüüs Object valik ON, ekraanile 
       kuvatakse valitud kohas salvestatud lainekuju koos vastava informatsiooniga. 

 

CH1 ja CH2 lainekuju salvestamiseks USB seadmele BIN formaadis failina, toimige 
järgnevalt: 

1. Lülitage CH1 ja CH2 kanalid sisse, lülitage Math kanal välja. 

2. Vajutage Utility nuppu, valige parempoolses menüüs Function, valige Save 
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vasakpoolses menüüs. Valige parempoolses menüüs Type valik Wave.

3. Salvestamine: valige parempoolses menüüs Source valik All.

4. Vajutage parempoolses menüüs Next Page, ning valige File Format valik BIN.

5. Valige parempoolses meüüs Storage valik External.

6. Valige parempoolses menüüs Storage, avaneb failinime muutmisel kasutatav
klaviatuur. Vaikimisi on nimeks määratud süsteemi hetkekuupäev ja kellaaeg.
Keerake klahvide valimiseks M nuppu, valitud märgi sisestamiseks vajutage M
nuppu. Failinime max pikkus on 25 märki. Valige sisestatud nime kinnitamiseks
klaviatuuri              klahv.

7. Taasesitus: BIN formaadis lainekuju faili saab avada OWON lainekuju analüüsi
tarkvaraga (kaasasoleval CD-l).

Salvestusfunktsiooni lühitee:

Esipaneeli all paremal asuv Copy nupp on kasutatav lühiteena Save salvestusfunktsiooni
jaoks Utility funktsioonimenüüs. Nupuvajutus on võrdne salvestusmenüü valikuga Save.
Lainekuju, konfiguratsioon või ekraanikuva salvestatakse vastavalt salvestusmenüüs
valitud tüübile.

Hetke ekraanikuva salvestamine:

Ekraanipildi saab salvestada ainult seadmega ühendatud USB mäluseadmele.

1. Installeerige USB seade: ühendage USB seade joonisel 3-1 näidatud "7. USB port".
Kui kuvatakse ikoon           ekraani ülal paremal nurgas, oli paigaldus edukas. Kui
seade USB seadet ei tuvasta, formaatige USB seade allpool näidatud viisil.

2. Kui USB seade on paigaldatud, vajutage Utility nuppu, valige parempoolses menüüs
valik Function ning seejärel vasakpoolses menüüs Save. Valige parempoolses
menüüs Type valik Image.

3. Valige parempoolses menüüs Save, avaneb faili nime muutmiseks kasutatav
klaviatuur. Vaikimisi on nimeks määratud süsteemi hetkekuupäev ja kellaaeg.
Keerake klahvide valikuks M nuppu ja valiku sisestamiseks vajutage M nuppu.
Valige kinnitamiseks         klahv. Faili nimi võib olla max 25 tähemärki.

USB diski nõuded
USB seadme toetatav formaat: FAT32 failisüsteem, ühiku suurus max 4K. Kui USB seade
korrektselt ei tööta, formaatige see toetatavasse formaati ja proovige uuesti. Kasutage
formaatimiseks üht kahest järgnevast meetodist: kasutage süsteemi vastavat funktsiooni;
kasutage formaatimisvahendeid.

USB seadme formaatimine süsteemi vastava funktsiooniga
1. Ühendage USB seade arvutiga.
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2. Tehke paremklikk Computer- Manage ja avage Computer Management menüü.
3. Klikkige Disk Management menüül, ekraanil kuvatakse USB seadme informatsioon, 
       nagu näidatud alloleval joonisel märgistusega 1 ja 2.

 
Joonis 4-2: Informatsiooni kuvamine

4. Tehke paremklikk punasega märgitud alal 1 või 2 ning valige Format. Klikkige 

        avanevas hüpikaknas Yes.

 

Joonis 4-3: USB formaatimine

5. Määrake File System valik FAT32, ühiku suurus 4096. Märkige kiirformaatimiseks 
valik "Perform a quick format". Klikkige OK, ning seejärel Yes.
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Joonis 4-4: USB formaatimine                      

6. Formaatimisprotsess.

 
Joonis 4-5: USB formaatimine

7. Kontrollige peale formaatimist et määratud oleks FAT32 ja ühiku suurus 4096.
 

USB seadme formaatimine formaatimisvahendiga
Laadige alla: http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
Märkus: USB seadme formaatimiseks on saadaval palju erinevaid programme, näites on 
kasutatud Minitool Partition Wizard programmi. 

1. Ühendage USB seade arvutiga.
2. Avage vastav tarkvara, näiteks Minitool Partition Wizard.
3. Klikkige üleval vasakul rippmenüü valikul Reload Disk või vajutage klaviatuuril
       klahvi F5, ning ekraani paremal poolel kuvatakse informatsioon USB seadme kohta,
       nagu näidatud alloleval joonisel punase märgisega 1 ja 2. 

http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
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Joonis 4-6: Reload Disk       

4. Tehke paremklikk punasel alal 1 või 2 ja valige Format.

 
Joonis 4-7: Valige Format           

5. Määrake File System FAT32, Cluster size 4096. Klikkige OK.

 

Joonis 4-8: Seadete määramine

6. Klikkige menüüs üleval vasakul Apply. Seejärel klikkige formaatimise alustamiseks

       avanevas hüpikaknas Yes.
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Joonis 4-9: Seadete määramine

7. Formaatimisprotsess

 
Joonis 4-10: Formaatimisprotsess

8. Formaatimine edukalt teostatud.

 

Joonis 4-11: Formaatimine teostatud

Abisüsteemi funktsiooni seaded

●Config menüü

Vajutage Utility nuppu, valige parempoolses menüüs Function, valige vasakpoolses 
menüüs Configure.
Config menüü kirjeldus: 
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●Ekraan

Vajutage Utility nuppu, valige parempoolsest menüüst Function, valige 
vasakpoolsest menüüst Display.
Display menüü kirjeldus:

●Adjust menüü

Vajutage Utility nuppu, valige parempoolsest menüüst Function, valige  
vasakpoolsest menüüst Adjust.
Adjust menüü kirjeldus:

 

 

 

Isekalibreerimine
Isekalibreerimine võib parandada seadme täpsust parimate tulemusteni vastavas 
temperatuurikeskkonnas. Kui ümbritsev temperatuur muutub 5℃ või rohkem, tuleb 
isekalibreerimine teostada täpsete tulemuste tagamiseks. 

Eemaldage enne kalibreerimist sisendkonnektorist kõik ühendused. Vajutage Utility 
nuppu, valige parempoolsest menüüst Function, funktsioonimenüü kuvatakse vasakul, 
valige Adjust. Kui kõik on valmis, valige parempolsest menüüst Self Cal 

Funktsioon                Seade              Kirjeldus
Function             Configure Konfiguratsioonimenüü kuvamine

KeyLock
 Kõikide nuppude lukustus. Lahtilukustamiseks:

vajutage trigeri kontrollala Trigger Menu
nuppu, seejärel Force nuppu, korrake 3 korda.

About                         Versiooni ja seerianumbri kuva.

 

 

 

Graticule  Valige kuvatüüp.

Funktsioon                 Seade     Kirjeldus
Function                Display  Ekraani menüü kuvamine.

BackLight            0% - 100% Taustvalgustuse muutmiseks keerake M nuppu.

Menu Time OFF, 5S – 30S Keerake menüü ekraanilt kustumisaja 
                                                         määramiseks M nuppu

Funktsioon        Kirjeldus
Self Cal Isekalibreerimine.
Default Tehaseseadete taastamine.

ProbeCh. Anduri kontroll.
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seadme isekalibreerimise protseduuri käivitamiseks.

Anduri kontroll
Sumbumisfaktori kontrolliks. Tulemus võib olla üks kolmest: liigne kompensatsioon, hea 
kompensatsioon, ebapiisav kompensatsioon. Vastavalt tulemusele saab andurit seadistada: 
1. Ühendage andur kanaliga 1, määrake anduri max sumbumine. 
2. Vajutage Utility nuppu, valige parempoolses menüüs Function, valige vasakpoolses
       menüüs Adjust.
3. Valige parempoolses menüüs ProbeCh. juhised kuvatakse ekraanile. 
4. Valige anduri kontrolli käivitamiseks uuesti ProbeCh. tulemused kuvatakse 3 

sekundi pärast; loobumiseks vajutage mõnda muud nuppu. 

● Salvestamine
Salvestada saab lainekujusid, konfiguratsiooni või ekraanikuva, lähema informatsiooni 
leiate lk 28.

● Tarkvarauuendamine
Ühendage tarkvarauuendusel kasutatav USB seade esipaneeli USB porti. 
Lisainformatsioon lk 37.

Seadme tarkvara uuendamine
Ühendage uuendamiseks USB seade seadme esipaneeli USB porti. 

USB mäluseadme nõuded: ühendage USB mäluseade esipaneeli USB porti. Kui ekraani 
paremal ülaosas kuvatakse           ikoon, on USB seade edukalt ühendatud. Kui seade USB 
seadet ei tubvasta, formaatige USB seade vastavalt juhendile lk 31.

Ettevaatust: Uuendamise ajal seadme rikkumise vältimiseks ärge lülitage seadet välja ega 
eemaldage USB seadet. 

Tarkvara uuendamiseks: 
1. Vajutage Utility nuppu, valige parempoolses menüüs Function, valige vasakpoolses 
      menüüs Configure, valige parempoolses menüüs About. Kuvatakse informatsioon
      mudeli ja tarkvaraversiooni kohta. 
2. Avage arvutis veebileht www.owon.com.cn ning kontrollige kas uus tarkvaraversioon 

on saadaval. Laadige uus tarkvarafail alla. Faili nimi peab olema Scope.update. 
Kopeerige fail USB mäluseadmele. 

3. Ühendage USB seade sedame esipaneeli USB porti. 
4. Vajutage Utility nuppu, valige parempoolses menüüs Function, valige vasakpoolses
      menüüs Update.
5. Valige parempoolses menüüs Start, kuvatakse järgnev aken:
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6. Valige parempoolses menüüs uuesti Start, kuvatakse järgnevad aknad. Uuendamine 
kestab kuni 3 minutit. Lõpetades lülitub seade automaatselt välja. 

 

 

 

(vasak menüü)

Vajutage vasaku menüü kuvamiseks, keerake 
mõõtetüübi valikuks M nuppu, vajutage valitud 
CH1 mõõtetüübi lisamiseks uuesti AddCH1.

7. Vajutage sisselülitamiseks               nuppu.

Automaatmõõtmine

Vajutage automaatmõõtmise menüüseadete avamiseks Measure nuppu. Ekraani
vasakul alaosas kuvatakse max 8 mõõtetüüpi.

Ostsilloskoobil on automaatmõõtmiseks 30 parameetrit: Periood, Sagedus, Keskmine, 
PK-PK, RMS, Max, Min, Tipp, Alus, Amplituud, Ületus, Eelmõõtmine, Tõusuaeg, 
Langusaeg, +Impulsilaius, -Impulsilaius, +Töötsükkel, -Töötsükkel, Viivitus
A→B , Viivitus A→B , TsükkelRMS, KursorRMS, Ekraani töö, Faas, +Impulsi-
loendus, -Impulsiloendus, Tõusuääre loendus, Langeva ääre loendus, Ala, Tsükliala. 

Automaatmõõtmiste menüü kirjeldus: 

Funktsioon                  Seade      Kirjeldus

AddCH1 Meas Type
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(vasak menüü)
AddCH2 Meas Type Vajutage vasaku menüü kuvamiseks, keerake 

mõõtetüübi valikuks M nuppu, vajutage valitud 
CH2 mõõtetüübi lisamiseks uuesti AddCH2.

Show 
OFF 
CH1 
CH2 

Mõõteakna sulgemine. 
Kuva kõik CH1 mõõtevalikud. 
Kuva kõik CH2 mõõtevalikud. 

Remove Meas Type 
(vasak menüü)

Vajutage vasaku menüü kuvamiseks, keerake 
kustutatava tüübi valikuks M nuppu, vajutage 
eemaldamiseks uuesti Remove.

Remove All                      Kustuta kõik mõõted. 

Mõõtmine

Mõõta saab ainult siis kui lainekuju kanal on sisse lülitatud. Automaatmõõtmist ei saa 
kasutada järgnevatel juhtudel: 1) Salvestatud lainekuju. 2) Duaalne Wfm Math 
lainekuju. 3) Video trigeri reziimil.
Scan formaadis ei saa mõõta perioodi ja sagedust. 

CH1 perioodi ja sageduse mõõtmiseks: 

1. Vajutage parempoolse menüü kuvamiseks Measure nuppu.
2. Valige parempoolsest menüüst AddCH1.
3. Valige vasakpoolsest Type menüüst M nuppu keerates valik Period.
4. Valige parempoolsest menüüst AddCH1. Perioodi tüüp on lisatud.
5. Valige vasakpoolsest Type menüüst M nuppu keerates valik Frequency.
6. Valige parempoolsest menüüst AddCH1. Sageduse tüüp on lisatud. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse automaatselt ekraani vasakul alumises osas (vt joonis 4-12). 

 
Joonis 4-12 Automaatmõõtmine



4.Lisaseaded

 40 

Pinge parameetrite automaatmõõtmine

Seade võimaldab kasutada automaatset pinge mõõtmist, sealhulgas Keskmine, PK-PK,
RMS, Max, Min, Vtipp, V alus, V amp, Ületus, Eelmõõtmine, TsükliRMS, 
KursorRMS. Alloleval joonisel on näidatud impulss mõne pingemõõtmispunktiga.

 
Joonis 4-13

Mean: Terve lainekuju aritmeetiline keskmine.
PK-PK: Tipust-tipuni pinge.
RMS: Terve lainekuju tegelik keskmine ruut.
Max: Max amplituud. Terve lainekuju kõige positiivsem tipupinge.
Min: Min amplituud. Terve lainekuju kõige negatiivsem tipupinge.
Vtop: Lainekuju lameda tipu pinge, kasulik ruut/impulss lainekujude puhul.
Vbase: Lainekuju lameda aluse pinge, kasulik ruut/impulss lainekujude puhul.
Vamp: Lainekuju pinge Vtop ja Vbase vahel.
OverShoot: Määratakse: (Vmax-Vtop)/Vamp, kasulik ruut/impulss lainekujude puhul.
PreShoot: Määratakse: (Vmin-Vbase)/Vamp, kasulik ruut/impulss lainekujude puhul.
Cycle RMS: Tegelik keskmine ruut pinge üle esimese terve lainekuju perioodi.
Cursor RMS: Tegelik keskmine ruutpinge üle kahe kursori vahemiku.

Aja parameetrite automaatmõõtmine

Ostsilloskoobiga saab kasutada ajaparameetrite automaatmõõtmist, sealhulgas
Periood, Sagedus, Tõusuaeg, Langusaeg, +D laius, -D laius, +Töö, -Töö, Viivitus
A→B , Viivitus A→B , Töötsükkel.

 Joonisel 4-14 on näidatud impulss mõnede mõõtepunktidega.
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Joonis 4-14

Rise Time: Aeg mille jooksul lainekuju esimese impulsi tõusuääre amplituud 

          tõuseb 10% pealt üles 90%-le.

Fall Time: Aeg mille jooksul lainekuju esimese impulsi langeva ääre amplituud  
langeb 90% alla 10%-ni.

+D width: Esimese positiivse impulsi laius 50% amplituudipunktides.

-D width: Esimese negatiivse impulsi laius 50% amplituudipunktides.

+Duty: +Töötsükkel: +Laius/Periood.

-Duty: -Töötsükkel: -Laius/Periood.

Delay A→B : Viivitus kahe kanali vahel tõusval äärel. 

Delay A→B : Viivitus kahe kanali vahel langeval äärel. 

Screen Duty: Määratakse: (positiivse impulsi laius)/(koguperiood)

Phase: CH1 ja CH2 tõusva ääre võrdlus, kahe kanali faasi erinevuse kalkulatsioon. 

Phase difference=(Kanalite vaheline viivitus tõusval äärel÷Periood)×360°.

Lisamõõtmised

+PulseCount : Positiivsete impulsside arv mis tõusevad üle lainekuju 
keskviite. 

-PulseCount : Negatiivsete impulsside arv mis langevad alla lainekuju 
keskviite.

RiseEdgeCnt : Positiivsete üleminekute arv lainekuju madalast                  
kontrollväärtusest kõrgele kontrollväärtusele.

FallEdgeCnt : Negatiivsete üleminekute arv lainekuju kõrgest                     
kontrollväärtusest madalale kontrollväärtusele. 
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Area : Kogu lainekuju ala ekraanil, ühik on pinge-sekundis. Nullviitest 
ülalpool mõõdetud ala on positiivne, nullviitest allpool mõõdetud ala on negatiivne. 
Mõõdetud ala on algebraline summa terve lainekuju alast ekraanil. 

Cycle Area : Ekraaniloleva lainekuju esimene periood, ühik on pinge-

sekundis. Nullviitest ülalpool mõõdetud ala on positiivne, nullviitest allpool 
mõõdetud ala on negatiivne. Mõõdetud ala on algebraline summa terve perioodi 
lainekuju alast. 
Märkus: Kui lainekuju ekraanil on väiksem kui periood, on perioodiala 
mõõtetulemuseks  0.

Kursoritega mõõtmine
Vajutage kursorite sisse lülitamiseks ja kursorite menüü kuvamiseks Cursor nuppu. 
Kursorite välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu. 

Kursormõõtmine tavareziimil:
Kursorimenüü kirjeldus: 

Funktsioon        Seade           Kirjeldus

Type 

Voltage 
Time 

Time&Voltage 
 

AutoCursr 

Kuvab pinge mõõtmise kursori ja menüü.              
Kuvab aja mõõtmise kursori ja menüü.                  
Kuvab aja ja pinge mõõtmise kursori ja menüü. 
Horisontaalkursorid on määratud vertikaalkursorite 
ja lainekuju ristumiskohtadele. 

Line Type
(Aja&pinge 

tüüp)

Time 
Voltage 

Aktiveerib vertikaalkursorid.
Aktiveerib horisontaalkursorid.

Window
(Laine 
suumi 
reziim)

Main 
Extension 

Mõõtmine põhiaknas.                   
Mõõtmine lisaaknas.

Line 

a 
b 
ab 

Keerake M nuppu liini a liigutamiseks.
Keerake M nuppu liini b liigutamiseks.
Kaks kursorit on ühendatud. Keerake M nuppu 
kursorite paari liigutamiseks. 

Source CH1 
CH2 

Kursormõõtmise kanali kuva.

CH1 aja ja pinge kursormõõtmiseks:

1. Vajutage kursori menüü avamiseks Cursor nuppu.

2. Valige parempoolses menüüs Source valik CH1.

3. Vajutage parempoolse menüü esimesel menüüvalikul, valige valiku Type

       valikuks Time&Voltage, ekraanile kuvatakse horisontaalsuunas kaks sinist
punktiirjoont ja kaks vertikaalsuunas sinist punktiirjoont.
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Kursori väljundandmed kuvatakse kursori mõõteaknas ekraani vasakul alaosas.

4. Valige vertikaalkursorite aktiveerimiseks parempoolses menüüs Line Type valik Time.
Kui parempoolses menüüs on Line valikuks määratud a, keerake liini paremale või
vasakule liigutamiseks M nuppu. Kui valitud on b, keerake M nuppu liini b liigutamiseks.

5. Valige horisontaalkursorite aktiveerimiseks parempoolses menüüs Line Type valik
Voltage. Märkige parempoolses menüüs Line valik a või b, keerake liigutamiseks M
nuppu.

6. Vajutage laine suumi reziimi avamiseks horisontaalala HOR nuppu. Vajutage parempoolse
menüü avamiseks Cursor, valige kursorite näitamiseks põhiaknas või suumaknas Window
valik Main või Extension.

 
Joonis 4-15 Aja&pinge kursormõõtmine

Automaatkursor
AutoCursr tüübiga määratakse horisontaalkursorid vertikaalkursorite ja lainekuju
ristumiskohtadena.

Automaatkursor
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FFT reziimi kursormõõtmine
Vajutage FFT reziimil kursorite sisselülitamiseks ja menüü kuvamiseks Cursor nuppu. 

FFT reziimi kursorite menüü kirjeldus:

Funktsioon
           Seade   Kirjeldus

Type 

Vamp 
Freq 

Freq&Vamp 
 

AutoCursr 

Kuvab Vamp mõõtekursori ja menüü.                    
Kuvab Freq mõõtekursori ja menüü.                      
Kuvab Freq ja Vamp mõõtekursori ja menüü.
Horisontaalkursorid määratakse vertikaalkursorite ja 
lainekuju ristumiskohtadena.

Line Type
(Freq&Vamp

tüüp)

Freq 
Vamp 

Aktiveerib vertikaalkursorid.
Aktiveerib horisontaalkursorid. 

Window
(Laine suumi 

reziim)

Main 
Extension 

Mõõtmine põhiaknas.
Mõõtmine FFT laiendaknas.

Line 

a 
b 
ab 

Keerake liini a liigutamiseks M nuppu.
Keerake liini b liigutamiseks M nuppu.
Kaks kursorit on ühendatud. Keerake nende 
liigutamiseks M nuppu.

Source Math FFT Kuvab kursormõõtmise kanali. 

Math FFT amplituudi ja sageduse kursormõõtmiseks:

1. Vajutage parempoolse menüü kuvamiseks Math nuppu. Valige Type valik FFT.

2. Vajutage kursori menüü kuvamiseks Cursor.

3. Valige parempoolses menüüs Window valik Extension.

4. Vajutage parempoolse menüü esimesel ühikul, valige tüüp Freq&Vamp, 
ekraanil kuvatakse kaks horisontaalsuunas ja kaks vertikaalsuunas sinist 
punktiirjoont. Kursori väljundandmed kuvatakse ekraani all vasakus osas. 

5. Valige vertikaalkursorite aktiveerimiseks parempoolses menüüs Line Type valik 
Freq. Kui parempoolses menüüs on Line valitud a, keerake liini liigutamiseks 
paremale või vasakule M nuppu. Kui valitud on b, keerake M nuppu liini b 
liigutamiseks. 

6. Valige horisontaalkursorite aktiveerimiseks parempoolses menüüs Line Type 
valik Vamp. Valige parempoolses menüüs Line valik a või b, keerake 
liigutamiseks M nuppu. 

7. Kursorite kuvamiseks põhiaknas, määrake parempoolses kursormenüüs Window 
valikuks Main.

Juhtnuppude kasutamine
Juhtnupud: Autoset, Run/Stop, Copy.
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 [Autoset] nupp
Nupp võimaldab kasutada sissetuleva signaaliga mugavalt ja kiirelt juba eelnevalt 
seadistatud funktsioone ning kuvada vaatamiseks signaali parima lainekuju. Teostab 
ka mõningaid mõõtmisi. 

Signaaliga kasutatavad funktsioonid, kasutades Autoset valikut, on näidatud allolevas 
tabelis:

Funktsioon        Seade
Vertikaalsidestus  Vool
Kanalisidestus       Vool
Vertikaalskaala          Sobiva jaotuse määramine
Horisontaaltase   keskel või ±2 div
Horisontaalskaala      Sobiva jaotuse määramine
Trigeri tüüp   Kalle või video
Trigeri allikas            CH1 või CH2
Trigeri sidestus    DC
Trigeri kalle   Vool
Trigeri tase     3/5 lainekujust
Trigeri reziim Auto
Kuvaformaat     YT
Toime                        Stopp
Pööramine                 Väljas
Suum reziim              Väljumine

Autosetiga lainekuju tüübi määramine
Viis tüüpi: Siinus, Ruut, Videosignaal, DC tase, Tundmatu signaal.

Menüü:

Lainekuju                             Menüü
Siinus                                     Multiperiood, Üksikperiood, FFT, Sulge Autoset
Ruut    Multiperiood, Üksikperiood, Tõusev äär, Langev äär,

Sulge Autoset
Videosignaal Tüüp (liin, väli), Juhuslik, Ühtlane, Liini nr, 

 Sulge Autoset
DC tase/Tundmatu signaal     Sulge Autoset

Märgiste kirjeldus:
Multi-period：       Mitme perioodi kuva
Single-period：     Ühe perioodi kuva
FFT：            Lülitu FFT reziimile
Rising Edge：      Kuva ruutlaine tõusev äär
Falling Edge：      Kuva ruutlaine langev äär
Cancel Autoset： Autoset reziimi sulgemine

Märkus: Autoset funktsiooni jaoks ei tohi signaali sagedus olla väiksem kui 
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20Hz  ning amplituud mitte vähem kui 5mv. 

 [Run/Stop] nupp
Sisendsignaali testimise lubamine või keelamine.
Märkus: Kui Stop olekus testimist ei toimu, saab lainekuju vertikaalset jaotust ja 
horisontaalset ajabaasi siiski teatud vahemikus muuta, teisisõnu, signaali saab 
horisontaalses või vertikaalses suunas laiendada. 
Kui horisontaalne ajabaas on ≤50ms, saab seda laiendada 4 jaotust allapoole. 

 [Copy] nupp
Nuppu saab kasutada otseteena Save funktsiooni jaoks Utility funktsioonimenüüs. 
Selle nupu vajutus on võrdne Save salvestusmenüüs Save valiku kasutamisega. 
Lainekuju, konfiguratsiooni või ekraanikuva saab salvestada vastavalt 
salvestusmenüüs valitud tüübile. Lisainformatsioon leheküljel 28.
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5. Arvutiühendus
Ostsilloskoobi saab ühendada arvutiga USB kaabli kaudu. Arvuti kaudu saab kasutada
ostsilloskoobi tarkvara, salvestada ja analüüsida andmeid ning määrata seadeid.
Tarkvara kasutamisõpetuse avamiseks vajutage avatud tarkvaras F1.
Arvuti ühendamine USB pordi kaudu:

(1) Installeerige tarkvara: Installeerige ostsilloskoobi tarkvara kaasasolevalt CD-lt.
(2) Ühendage seadmed: Ühendage USB andmekaabel ostsilloskoobi parempoolse

paneeli USB pordiga ning kaabli teine ots arvuti USB pordiga.
(3) Installeerige draiver: Käivitage tarkvara arvutis, vajutage abidokumendi avamiseks

F1. Järgige draiveri installeerimiseks osa "I. Device connection" juhendit.
(4) Pordi seaded: Käivitage ostsilloskoobi tarkvara, klikkige menüüriba valikul "Com-

munications". Valige "Ports-Settings", seejärel "Connect using" valik "USB".
Peale edukat ühenduse loomist kuvatakse ühendusinformatsioon tarkvaraakna all
paremas nurgas rohelist värvi.

 
Joonis 5-1 Arvutiühendus USB kaudu
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6. Näited

Näide 1: Lihtsa signaali mõõtmine

Ringi tundmatu signaali kuvamine ja selle sageduse ja tipust-tipuni pinge mõõtmine.

1. Signaali kiireks kuvamiseks:

(1) Määrake anduri menüü summutuskoefitsent 10X ning anduri lülitil 10X (vt lk 11).
(2) Ühendage kanali 1 andur ringi mõõtepunktiga.
(3) Vajutage Autoset nuppu.

Seade kasutab Autoset funktsiooni lainekuju optimeerimiseks, mille põhjal saate
vertikaal- ja horisontaaljaotisi reguleerida, kuni lainekuju vastab vajadusele.

2. Automaatmõõtmise teostamine

Seadmega saab enamikku kuvatavaid signaale mõõta automaatselt. CH1 perioodi ja
sageduse mõõtmiseks:

(1) Vajutage parempoolse menüü avamiseks Measure nuppu.
(2) Valige parempoolses menüüs AddCH1.
(3) Keerake vasakpoolses Type menüüs M nuppu ja valige Period.
(4) Valige parempoolses menüüs AddCH1. Perioodi tüüp on lisatud.
(5) Keerake vasakpoolses Type menüüs M nuppu ja valige Frequency.
(6) Valige parempoolses menüüs AddCH1. Sageduse tüüp on lisatud.

Mõõdetud väärtus kuvatakse automaatselt ekraani all vasakus osas (vt joonis 6-1).
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          Joonis 6-1 Signaali mõõteperiood ja sagedusväärtus                           

Näide 2: Võimendi suurendamine mõõteringis

Näite eesmärk on töötada välja mõõteringi võimendi suurendus. Kõigepealt 
kasutatakse ostsilloskoopi ringi sisendsignaali ja väljundsignaali amplituudi 
mõõtmiseks, seejärel leitakse suurendus, kasutades antud valemeid. 

Määrake anduri menüü sumbumiskoefitsent 10X ning anduri lülitil 10X (vt lk 11).

Ühendage seadme CH1 kanal ringi signaalisisendiga ja CH2 kanal väljundiga. 

Tegutsege järgnevalt:
(1)  Vajutage Autoset nuppu, seade kohandab kahe kanali lainekujud automaatselt 

korrektseks ekraanikuvaks. 

(2) Vajutage parempoolse menüü avamiseks Measure nuppu.

(3) Valige parempoolses menüüs AddCH1.
(4) Keerake vasakpoolses Type menüüs M nuppu ja valige PK-PK.
(5) Valige parempoolses menüüs AddCH1. CH1 tipust-tipuni tüüp on valitud. 

(6) Valige parempoolses menüüs AddCH2. CH2 tipust-tipuni tüüp on valitud. 

(7) Kanal 1 ja kanal 2 tipust-tipuni pinged kuvatakse ekraani alla vasakusse ossa (vt 
joonis 6-2).

(8) Kalkuleerige võimendi suurendus järgnevate valemitega: 

Suurendus = Väljundsignaal / Sisendsignaal

Suurendus (db) = 20×log (suurendus)
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Joonis 6-2 Suurenduse mõõtmise lainekuju

Näide 3: Üksiksignaali leidmine

Seadet on suhteliselt lihtne kasutada mitteperioodiliste signaalide, näiteks impulsi 
leidmiseks. Kuid kuidas seadistada trigerit, kui signaali kohta puudub igasugune 
informatsioon? Näiteks, kui impulss on TTL taseme signaal, peaks trigeri tase olema 
määratud 2 volti ja trigeri äär tõusva ääre trigeriks. Erinevate seadme funktsioonide 
kasutamisega saab selle probleemi lihtsalt lahendada. Esmalt käivitage test kasutades 
automaattrigerit, leidmaks lähimat trigeri tüüpi ja taset, seejärel saab väikeste 
muutmistega määrata korrektse trigeri taseme ja reziimi. 

Toimige järgnevalt:

(1) Määrake anduri menüü sumbumiskoefitsent 10X ning lülitil 10X (vt lk 11).

(2) Kohandage Vertikaalskaala ja Horisontaalskaala nuppe ning määrake 

       korrektsed, signaalile sobivad vertikaal- ja horisontaalvahemikud.                            
(3) Vajutage parempoolse menüü avamiseks Acquire nuppu.                                          
(4) Valige parempoolses menüüs Acqu Mode valik Peak Detect.
(5) Vajutage parempoolse menüü kuvamiseks Trigger Menu nuppu. 

(6) Valige parempoolses menüüs Type valik Single.

(7) Valige parempoolses menüüs Single valik Edge.

(8) Valige parempoolses menüüs Source valik CH1.

(9) Vajutage parempoolses menüüs Next Page, valige Coupling valik DC.

(10) Valige parempoolses menüüs Slope valik   (tõusev).
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(11) Keerake Trigger Level nuppu ja määrake trigeri tase ca 50% mõõdetavast 
signaalist.

(12) Kontrollige ekraani ülaosas trigeri oleku indikaatorit, kui see ei ole märgitud 
"Ready", vajutage alla Run/Stop nupp ning alustage mõõtmist, oodake trigeri 
toimumist. Kui signaal jõuab määratud trigeri tasemele, testitakse üks kord ning 
kuvatakse see ekraanile. Seda võimalust kasutades on juhusliku impulsi 
püüdmine lihtne. Näiteks, kui soovite leida kõrge amplituudiga müraimpulssi, 
määrake trigeri tase keskmisest veidi kõrgemale tasemele, vajutage Run/Stop 
nuppu ning oodake trigerit. Impulsi olemasolul käivitub seade automaatselt ning 
salvestab käivitumisaja lainekuju. Keerates paneeli horisontaalse kontrollala Ho-
rizontal Position nuppu, saate muuta negatiivse viivituse saamiseks 
horisontaalse trigeri asendit, mis muudab lihtsaks lainekuju jälgimise enne 
impulsi toimumist (vt joonis 6-3).

 
Joonis 6-3 Üksiksignaali mõõtmine

Näide 4: Signaali detailide analüüs

Müra esinemine enamuse elektrooniliste signaalide sees on tavaline. Mürataseme 
vähendamine on üks olulisi võimalusi mida käesolev seade pakub. 

Müra analüüs

Müratase võib vahel näidata elektriringi viga. Tipu tuvastuse funktsioonid on 
oluliseks abiks müra detailide tuvastamisel. Analüüsimiseks:  

(1) Vajutage parempoolse manüü avamiseks Acquire nuppu. 

(2) Valige parempoolses menüüs Acqu Mode valik Peak Detect.
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Ekraanil kuvatav signaal sisaldab mingil määral müra. Lülitades sisse Peak Detect
funktsiooni ja muutes ajabaasi et aeglustada sissetulevat signaali, on igasugune tipp 
või müra funktsiooni poolt tuvastatav (vt joonis 6-4).

 
Joonis 6-4 Signaal koos müraga

Müra eraldamine signaalist

Keskendudes signaalile, on oluline vähendada mürataset nii palju kui võimalik, nii on 
võimalik saada signaali kohta rohkem detaile. Seadme pakutav Average funktsioon 
aitab seda saavutada. 

Average funktsiooni lubamiseks:

(1) Vajutage parempoolse menüü kuvamiseks Acquire nuppu. 

(2) Valige parempoolses menüüs Acqu Mode valik Average.

(3) Keerake M nuppu ning jälgige saadud lainekuju.

Näete kuidas juhuslik müratase on palju väiksem, mis võimaldab jälgida rohkemaid 
signaali enda detaile. Peale Average funktsiooni kasutamist suudate lihtsalt leida 
signaali mõne osa tõusvate ja langevate äärte müra (vt joonis 6-5).
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Joonis 6-5 Mürataseme vähendamine Average funktsiooniga

Näide 5: X-Y funktsiooni kasutamine

Kahe kanali signaalide faasierinevuse kontrollimine

Näide: Testige signaali faasi muutust peale seda kui see ringi läbib. X-Y reziim on 

väga kasulik kahe seotud signaali faasimuutuse uurimiseks. Käesolevas näites 

kontrollitakse signaali faasi muutust peale seda kui see läbib määratud ringi. 

Allikasignaalidena kasutatakse sisendsignaali ringi ja väljundsignaali ringist. 

(1) Määrake anduri menüüs sumbumiskoefitsent 10X ning anduri lülitiga 
10X (vt lk 11).

(2) Ühendage kanali 1 andur võrgu sisendiga ja kanali 2 andur väljundiga. 

(3) Vajutage Autoset nuppu, kahe kanali signaalid kuvatakse ekraanil. 

(4) Keerake vertikaalala Scale nuppu, määrake kahe signaali amplituudid võrdseks. 

(5) Vajutage parempoolse menüü kuvamiseks Acquire nuppu.

(6) Valige parempoolses menüüs XY Mode valik ON. Seade kuvab võrgu sisendi

       ja terminali andmed.  

(7) Keerake lainekuju optimeerimiseks vertikaalala Scale ja Position nuppe.                       

(8) Kalkuleerige elliptilise ostsillogrammiga faasierinevus (vt joonis 6-6).
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Joonis 6-6 Lissajous graafik

Põhineb valemil sin (q) =A/B või C/D, kus q on faasi erinevuse nurk, ning A, B, C
ja D definitsioon on näidatud ülaloleval graafikul. Faasi erinevuse nurga leidmine:
q =± arcsin (A/B) või ± arcsin (C/D). Kui ellipsi peatelg on I ja III sektoris, peaks
määratud faasi erinevuse nurk olema I ja IV sektoris, st vahemikus (0 - π /2) või
(3π / 2 - 2π). Kui ellipsi peatelg on II ja IV sektoris,  on määratud faasi erinevuse
nurk I ja III sektoris, st vahemikus (π / 2 - π) või (π - 3π /2).

Näide 6: Videosignaali triger

Jälgige televisiooni videoringi, määrake videotriger ja kuvage stabiilne video
väljundsignaal ekraanil.

Videovälja triger

(1) Vajutage parempoolse menüü kuvamiseks Trigger Menu nuppu.

(2) Valige parempoolses menüüs Type valik Single.

(3) Valige parempoolses menüüs Single valik Video.

(4) Valige parempoolses menüüs Source valik CH1.

Signaal peab olema 
tsentreeritud ning 

horisontaalsuunaline.
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(5) Valige parempoolses menüüs Modu valik NTSC.

(6) Vajutage parempoolses menüüs Next Page, valige Sync valik Field.

(7) Keerake vertikaalala Scale ja Position ning horisontaalala Scale nuppe korrektse 
lainekuju kuvaks (vt joonis 6-7).

 
               Joonis 6-7 Videovälja trigeri lainekuju
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7. KKK
1. Ostsilloskoop on sisse lülitatud kuid ekraan ei tööta.

 Kontrollige vooluühendust.
 Tehke seadmele taaskäivitus.
 Probleemi jätkumisel kontakteeruge hooldusteenindusega.

2. Signaali saamisel ei kuvata signaali lainekuju ekraanil.

 Kontrollige anduri ühendust signaaljuhtmega.
 Kontrollige signaaljuhtme ühendust.
 Kontrollige anduri ühendust seadmega.
 Kontrollige kas mõõdetavas objektis on signaal olemas.
 Mõõtke uuesti.

3. Mõõdetud pinge amplituud on tegelikust väärtusest 10x suurem või väiksem.
Kontrollige määratud sumbumiskoefitsenti sisendkanali menüüs ja anduril, ning
kontrollige et need oleksid määratud üksteisele vastavad (vt lk 11).

4. Kuvatav lainekuju ei ole stabiilne.
 Kontrollige et Source seade TRIG MODE menüüs vastaks kasutatavale
       signaalkanalile.
 Kontrollige trigeri Type seadet:  tavasignaali tüüp on Edge trigerireziim ning

videosignaali reziim on Video. Kui valitud on alternatiivtriger, peavad
mõlemad, kanal 1 ja kanal 2 trigeritasemed olema määratud korrektses asendis.
Lainekuju saab kuvada stabiilselt vaid juhul kui valitud on sobiv trigerireziim.

5. Nupuvajutus või Run/Stop nupp ei mõjuta ekraanikuva.
Kontrollige kas TRIG MODE menüüs on valitud Polarity seade Normal või Signal ning
kas trigeri tase ületab lainekuju vahemikku.
Kui jah, määrake trigeri tase ekraani keskele või määrake trigeri reziimiks Auto.
Automaatseks seadistamiseks vajutage Autoset nuppu.

6. Lainekuju kuva aeglustub peale AVERAGE väärtuse suurendamist Acqu reziimil
(vt lk 27 ), või kui Persist valik on määratud pikema kestusega (vt lk 27).
Aeglustumine on normaalne kui seade töötleb suuremal hulgal andmeid.
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8. Tehnilised andmed
Kui ei ole märgitud teisiti, kehtivad tehnilised andmed ainult ostsilloskoobile ja 
anduritele seadistusega 10X. Tehnilised andmed kehtivad juhul kui on täidetud 
järgnevad tingimused: 

 Seade töötab pidevalt vähemalt 30 minutit määratud töökeskkonna     
temperatuuril. 

 Kui töökeskkonna temperatuur muutub 5℃ või rohkem, tuleb teostada 
isekalibreerimine (vt lk 12).

Kõik spetsifikatsioonide standardid on täidetavad, väljaarvatud need millel on 
märgistus "Tüüpiline".

Ühik                  Andmed

Andmeside                             
SDS1022          20 MHz
SDS1102 100 MHz

Kanal      2 kanalit 

Mõõtmine
Reziim                                Tava, Tiputuvastus, Keskmine
Kiirus
(reaalajas) 

100 MS/s

Sisend

Sisendühendus                  DC,  AC ,  maandus
Sisendimpedants 1 MΩ±2%, paralleelselt koos 20 pF±5 pF
Sisendühendus                  1X，10X，100X，1000X
Max sisendpinge     400V (DC+AC, PK - PK)
Kanal –kanal
isolatsioon

50Hz:  100 : 1 
10MHz:  40 : 1 

Kanalite vaheline 
ajaviivis (tüüpiline) 

150ps

Ribalaiuse limiit 
SDS1022 Ei toeta
SDS1102 20 MHz, täislaius

Horisontaal-
süsteem

Testkiiruse vahemik  5 S/s～100 MS/s 
Interpolatsioon                 (Sinx)/x
Max salvestuspikkus        10K

Skanneerimiskiirus           
5 ns/div – 100 s/div,
sammuga 1 – 2 - 5

Testimiskiirus/ relee-
aja täpsus                           

±100 ppm

Intervall(△T) täpsus
(DC - 100MHz)

Üksik：
±(1 intervallaeg+100 ppm×lugem+0.6 ns);
Keskmine>16：
±(1 intervallaeg+100 ppm×lugem+0.4 ns)

Vertikaalsüsteem 
Vertikaalresolutsioon
(A/D) 

8 bitti (2 kanalit korraga)
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                   Ühik                                     Andmed                                   
Tundlikkus                         5 mV/div～5 V/div

Nihe
±1 V (2 mV/div – 100 mV/div)；
±10 V (200 mV/div – 1 V/div)；
±100 V (2 V/div – 10 V/div)

Analoogribalaius 
SDS1022 100 MHz
SDS1102 200 MHz

Üksik ribalaius      Täielik ribalaius
Madalsagedus  ≥10 Hz (sisendis, AC ühendus, -3 dB)
Tõusuaeg (sisendis,
Tüüpiline)

SDS1022 ≤ 17.5 ns
SDS1102 ≤ 3.5 ns

DC tõusu täpsus  3%

DC täpsus (keskmine)

Delta volti kahe ≥16 lainekuju keskmise 
vahel, saadud samas keskkonnas ja 
tingimustes (△V):
±(3% lugem + 0.05 div)

Lainekuju pööramine       Sees/Väljas

Mõõtmine

Kursor 
△V, △T, △T&△V kursorite vahel,
autokursor

Automaatne

Periood, Sagedus, Keskmine, PK-PK, RMS,
Max, Min, Top, Alus, Amplituud, Ületus,
Eelmõõtmine, Tõusuaeg, Langusaeg, +impulsi
laius, -impulsi laius, +Töötsükkel, -Töö-
tsükkel, Viivitus A→B , Viivitus A→B ,
TsükkelRMS, KursorRMS, Ekraani töö, Faas,
+Impulsiloendus, -Impulsiloendus, Tõusuääre
loendus, Langeva ääre loendus, Ala, Tsükli ala.

Lainekuju arvutamine      ＋, －, *, / ,FFT

Lainekuju salvestus           16 lainekuju

Lissajous

näitaja

Ribalaius        Täislaius       
Faasi 
erinevus     

±3 kraadi

Kommunikatsiooni-                                 
       port       

USB 2.0 

Loendur     Toetab
 
Triger:

Ühik                                                         Andmed                                 

Trigeri tasemevahemik       Sisemine           ±5 div ekraani keskelt

Trigeri taseme

täpsus (tüüpiline)
            Sisemine           ±0.3 div
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Ühik                                                           Andmed                            
Trigeri

   paigaldus    Vastavalt salvestuspikkusele ja ajabaasile

Trigeri oote-
vahemik          100 ns – 10 s

50% taseme seade
(tüüpiline)         Sisendsignaali sagedus ≥ 50 Hz

Ääre triger    Kalle Tõusev, Langev

Videotriger     
Modulatsioon

Toetab standartseid NTSC, PAL ja 
SECAM süsteeme

Liini numbrivahemik 1-525 (NTSC) ja 1-625 (PAL/SECAM)
 
 

Tehnilised üldandmed
Ekraan

Ekraan            7" Värviline LCD 
Ekraani resolutsioon        800 (horisontaal) × 480 (vertikaal) pikslit
Ekraani värvid  65536 värvi, TFT ekraan

Anduri kompensaatori väljund
Väljundpinge
(Tüüpiline)                    Ca 5V, Tipust-tipuni pingega ≥1 MΩ.                       

Sagedus (Tüüpiline)    Ruutlaine 1 KHz

Vool
Pinge               100 - 240 VACRMS, 50/60 Hz, CAT Ⅱ
Voolutarbimine          < 15 W
Kaitse  2 A, T klass, 250 V

Töökeskkond

Temperatuur   S
Töötemperatuur: 0 ℃ - 40 ℃

Hoiustamine   -20 ℃ - 60 ℃
Suhteline niiskus    ≤ 90%

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

Jahutusmeetod     Loomulik jahtumine

 

Mõõtmed
Mõõdud       301 mm× 152 mm×70 mm
Kaal      Ca 1.1 kg

Kalibreerimine:
Soovitatavalt üks kord aastas.
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9. Lisa
Lisa A: 
Standardlisad:

     
Voolujuhe           CD               Kasutusjuhend USB kaabel           Andur

 
Reguleerija

    

Valikuline:

 
Hoiukott

    

Lisa B: Puhastamine ja hooldus

Üldhooldus

Kaitske seadet otsese päikesevalguse eest. 

Ettevaatust: Kaitske seadet ja selle osi niiskuse ja vedelike eest. 

Puhastamine

Kontrollige seadme korrasolu vastavalt vajadusele. 
Puhastage seade väljastpoolt:

1. Puhastage seade ja andurid väljastpoolt pehme lapiga. Ärge kriimustage 

       LCD ekraani. 
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2. Lülitage seade enne puhastamist välja. Puhastage niiske pehme lapiga. Kasutage 
vajadusel pehmetoimelist puhastusvahendit, ärge kasutage abrasiivseid 
puhastusvahendeid või lahusteid. 

 
Hoiatus:  Kontrollige enne seadme taas sisse lülitamist et see oleks täielikult kuiv. 

Ärge kasutage märga või niisket seadet, elektrilöögi ja lühiste oht. 
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