Digitális tárolós oszcilloszkópok (300/200/100/70 MHz),

GDS2000A sorozat

● 300/200/100/70MHz sávszélesség, 2 vagy 4 bemeneti
csatorna
● 2GSa/s max mintavételezési sebesség és 100 GSa/s
ekvivalens mintavételezési sebesség
● 2Mpoints max. rekordhossz
● VPO kijelzési technika
● Nagy frissítési sebesség, 80 000 hullámforma /s
● Szegmentált memóriás adatgyűjtés és
hullámforma keresés
● Opcionális 8 vagy 16 kiegészítő digitális csatorna
logikai analizátorral (MSO), valamint l2C/SPI/UART
soros busz támogatás triggerrel és dekódoló
szoftverrel
● Bővíthető CAN/LIN, DVM, H-nyújtás, adatgyűjtés és
továbbfejlesztett logikai funkciókkal
● Opcionális 5 és 25 MHz-es funkció generátor
● Rugalmas távvezérlés (standard USB, opcionális LAN/
GPIB)
A GDS-2000A sorozatú modern vonalvezetésű digitális tárolós oszcilloszkópok
2GSa/s mintavételezési sebességgel, 2 Mpont rekordhosszal, változattól függően 2
vagy 4 bemeneti csatornával és nagyméretű színes LCD kijelzővel rendelkeznek. A
készülékek világszínvonalát a nagyon gyors hullámforma gyűjtés és a VPO technikának köszönhető 80,000 wfms/s frissítési sebesség biztosítja.
A 8 változatból álló GDS-2000A családot 300, 200, 100 és 70 MHz sávszélességű,
2 és 4 bemenettel rendelkező készülékek alkotják. A 2 Mpont rekordhossz nem csak
lassú jelek tárolását teszi lehetővé, hanem segítségével a bemenő jelek hatalmas
adatbázisa hozható létre, lehetővé téve a jelalakok későbbi analízisét is. Két hatékony
funkció a Waveform Search (hullámforma keresés) és Segmented Memory (szegmentált memória) lehetővé teszi a keresett esemény gyors megkeresését egy hosszú
rekordban. A Waveform Search definiálja a keresendő hullámforma típust a kereséshez, ugyanakkor a szegmentált memória a teljes rekordot számos szegmensre osztja
DS2-FGN DDS-típusú funkció
generátor 5 MHz sávszélességgel fel, ami végül az adott hullámforma megkeresését leegyszerűsíti és felgyorsítja.
A ping-pong rendszerű hullámforma gyűjtési mód és a továbbfejlesztett VPO technika
alapú hullámforma feldolgozó rendszer nagy mértékben felgyorsítja és megnöveli a
hullámformák megjelenítési minőségét, elérve ezzel a 80 000 hullámforma/s frissítési
sebességet.
Az opcionális logikai analizátor funkció lehetővé teszi a jelek logikai triggerezéssel
vezérelt gyűjtését, elérhetővé téve a logikai és analóg jelek a képernyőn azonos
időben történő megjelenését, és ezzel lehetőséget adva azok összehasonlítására,
az időzítések vizsgálatára. Ez az MSO (kevert-jelű oszcilloszkóp) funkció a helyszínen
telepíthető egy 8, vagy 16 csatornás modul segítségével, amely a hátlapi aljzatba
dugaszolható. Az MSO funkció l2C / SPI / UART buszokat támogat triggerelés és
dekódolás lehetőséggel.
DS2-LAN / SVGA videó kimeneti
A GDS-2000A sorozat minden olyan funkcióval rendelkezik, amivel ma egy DSO-nak
egység
rendelkeznie kell. Az RS232 és USB port, a GO-NOGO kimenet az alapkivitelekbe
be van építve, az Ethernet port, SVGA Video kimenet és GPIB port külön rendelhető.
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Készülékkel szállított tartozékok
10:1/1:1 átkapcsolható mérőkábel csatornánként (GDS-2072A/2074A:
GTP-070A-4, 70MHz, GDS-2102A/2104A: GTP-150A-2, 150 MHz,
GDS-2202A/2204A: GTP250A-2, 250MHz, GDS-2302A/2304A: GTP350A-2, 350Mhz), hálózati tápkábel, használati útmutató.
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