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Jellemzők 

 

- 50 / 70 / 100MHz 

sávszélesség-választás 

- 2 vagy 4 csatornás 

bemenet 

- 1GSa / s maximális 

mintavételi sebesség 

- 10M maximális 

memóriamélység minden 

csatornánál 

- 7 hüvelykes 800 x 480 

WVGA LCD kijelző 

- 256 színes gradiens 

kijelző funkció a 

hullámforma 

teljesítményének javítása 

érdekében 

- 1 Mpts FFT 

frekvenciatartományú jel 

megjelenítésére 

- Nulla gomb funkció a 

vízszintes időhöz, 

függőleges feszültséghez 

és indításhoz 

- Kompakt és innovatív 

külső kialakítás 

-  

 

 

 

 
 

 

 

A digitális oszcilloszkópok korszerű 

generációba léptek. Az innovatív 

formatervezés, a kompakt megjelenés 

és a bőséges funkciók együttesen 

alkotják ezt az egyszerű megjelenésű 

oszcilloszkópot egy nagyon erős teszt- 

és mérőeszközként, amely 

megkönnyíti a mérnököket az 

összetett mérési kérdések egyszerű 

megoldásában. Ez a digitális 

oszcilloszkóp legújabb generációja, 

amelyet a GDS-1000B jelenít meg.  

A GDS-1000B sorozat kifogástalan 

funkciókat hordoz rendkívül szokásos 

árképzéssel. Noha a GDS-1000B 

sorozat az általános célú oszcilloszkóp 

kategóriájába tartozik, az egyszerű 

megjelenésű oszcilloszkópnak teljes a 

funkcionalitása, beleértve a 

paraméterek mérését, a kurzor 

jelzését, a digitális feszültségmérőt és 

az adatnaplózást, meghaladja 

ugyanazon kategóriájú 1000 sorozatú 

oszcilloszkópokat. a piacon. A GDS-

1000B sorozat minden alkalmazható 

az oktatási területre és az ipari szektor 

alapvető K + F egységeire. 

 

A GDS-1000B sorozat három 

sávszélesség-választással: 100 MHz,  

70 MHz, 50MHz, és négy vagy két 

csatornával rendelkezik az analóg 

jelbemeneti csatlakozókkal (50MHz 

csak felszerelt 4 csatornás 

bemenettel). Az egyes csatornák 

maximális mintavételezési sebessége 

1GSa / s, és a memóriamélység 

csatornánként 10Mpts. A hullámforma 

frissítési sebessége 50 000 wfms / s, 

ami segít a felhasználóknak a részletes 

hullámforma variáció pontos 

megfigyelésében.  

Ezenkívül, a 7 hüvelykes WVGA színes 

LCD kijelző és a 256 színes gradiens 

kijelző funkció 

együttesen lehetővé teszi a 

hullámformák megfigyelését az 

átlátszóság és a fokozatosság 

érzékeléseivel. A vízszintes idő 

skálájának beállító gombját és a trigger 

szint beállító gombot tekintve a GW 

Instek nagyon átgondolt kialakítást 

kínál - a nulla gomb funkciót, amely 

lehetővé teszi a mérnökök 

hatékonyabb munkáját. 

 

Matematikai elemzési módban az 1 

MB FFT jelkijelzés finomabbá teszi az 

unalmas frekvenciatartományú jelek 

elemzését. A diverzifikált trigger 

funkciók, az X-Y mód elemzése és a Go 

/ NoGo funkció segíti a GDS-1000B 

sorozatú oszcilloszkópot magasabb 

szintű mérési technológiákkal. A GDS-

1000B sorozat oszcilloszkópja 

OpenWave csatlakozási szoftvert is 

kínál, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára, hogy távoli PC 

által vezérelt hullámforma 

megfigyelést és adattárolást 

végezzenek. Ezen felül az innovatív 

külső és a kompakt kialakítás sok 

kényelmet kínál a felhasználók 

számára. 



 


