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Stimate client, 
Aţi luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulţumim. 
Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge prin competenţa tehnică, performanţa 
extraordinară şi inovaţia permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de reţea. 
Produsele care aparţin brandului Voltcraft® oferă soluţii optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerinţe ale pasionaţilor de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de un raport calitate-preţ 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  
 

Domenii de utilizare 
Osciloscopul portabil are două canale, cu lăţime de bandă DC de până la 30 MHz şi sensibilitate maximă de 1 mV/DIV. Baza de 
timp oferă o viteză maximă de baleiaj de 0,2 µs/DIV. Viteza de baleiaj ajunge la 100ns/DIV după accelerare de 10 ori. 
Osciloscopul foloseşte un tub catodic (CRT) rectangular de 6 inch, cu raster interior de culoare roşie. Acest dispozitiv este solid, 
uşor de operat şi oferă o fiabilitate ridicată. 
 

Acest produs respectă reglementările naţionale şi europene privind compatibilitatea electromagnetică (EMC). Conformitatea 
CE a fost verificată iar documentele şi declaraţiile relevante sunt în posesia producătorului. 
 

Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat (CE). Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la 
defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Respectaţi întocmai 
instrucţiunile de siguranţă! Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizaţi produsul.  
 

2. Caracteristici 
1. CRT de înaltă sensibilitate cu tensiune de acceleraţie ridicată:  

CRT-ul oferă o capacitate înaltă de transfer, sensibilitate ridicată şi tensiune de acceleraţie de 2 kV. El afişează semnale 
luminoase vizibile chiar şi la viteze de baleiaj mari. 

2. Lăţime mare de bandă şi sensibilitate ridicată: 
În plus faţă de lăţimea mare de bandă - DC – 30MHz (-3dB) - instrumentul dispune de o sensibilitate înaltă de 5 mV/DIV (1 
mV/DIV la x 5 MAG). Frecvenţa de 30 MHz este obţinută prin optimizarea sincronizării baleierii. 

3. Baleiere alternantă:  
Chiar şi atunci când se studiază două frecvenţe de semnal diferite, forma undei poate fi baleiată stabil. 

4. Baleiere TV-sync:  
Osciloscopul posedă un circuit separare-sync pentru baleiere semnal TV-V şi TV-H. 

5. Ieşire CH1:  
Un semnal al ieşirii 50 W a CH1 din partea posterioară poate fi transferat spre un contor de frecvenţe sau spre alte 
dispozitive. 

6. Intrare Z: 
Capacitatea de modulare a intensităţii permite adăugarea unor markere de timp sau frecvenţă. Trace blanc cu semnal 
pozitiv, compatibil TTL. 

7. Regim de funcţionare X-Y:  
Mutaţi comutatorul pe poziţia X-Y pentru a opera instrumentul ca şi un osciloscop X-Y. CH1 poate fi folosit pentru devierea 
pe orizontală (axa X), în timp ce CH2 serveşte pentru devierea pe verticală (axa Y). 
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3. Pachet livrat 
 Osciloscop 

 Manual de instrucţiuni 
 

4. Explicaţii simboluri 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea 
trebuie respectată întocmai. 
 
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 

 
Conector cu pământare 

 
Masă 
 
Carcasă pământare de referinţă 
 

 

5. Instrucţiuni de siguranţă 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  

Instrucţiunile importante, care trebuie respectate întocmai, sunt însoţite în acest manual de simbolul semnul exclamării.  
Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizaţi produsul.  
 
Siguranţa personală 

 Instrucţiunile de siguranţă servesc atât protecţiei dvs. personale, cât şi protecţiei aparatului. Citiţi şi respectaţi toate aceste 
instrucţiuni din acest manual şi în special pe cele precedate de simboluri. Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta 
în mâinile copiilor. 

 
Siguranţa produsului 

 Nu folosiţi acest instrument în locuri în care ar putea apărea gaze explozibile. Folosirea acestui instrument în astfel de locaţii 
poate conduce la explozii. 

 Dacă aparatul scoate fum, mirosuri sau sunete ciudate opriţi imediat dispozitivul şi deconectaţi-l de la priza de curent. O 
utilizare a dispozitivului în asemenea condiţii poate duce la şocuri electrice sau incendiu. După decuplarea cablului de curent, 
contactaţi un service pentru reparaţii. Reparaţiile efectuate de utilizator sunt periculoase şi ar trebui evitate cu orice preţ. 

 Nu permiteţi apei să pătrundă în instrument sau să îl ude. Folosirea acestui aparat în condiţii de umezeală poate duce la 
şocuri electrice. Dacă în aparat a pătruns apă sau alte lichide, opriţi dispozitivul după care decuplaţi-l de la curent şi cereţi 
ajutorul unui depanator.  

  Nu plasaţi dispozitivul pe un suport instabil sau înclinat. Căderea sau răsturnarea acestui aparat poate duce la şocuri 
electrice, răniri sau incendii. Dacă acest aparat a fost scăpat sau carcasa sa a fost deteriorată opriţi alimentarea, scoateţi 
cablul din priză şi cereţi ajutorul unui depanator.  

 Nu permiteţi unor corpuri străine, de genul metalelor sau substanţelor inflamabile, să pătrundă în aparat prin fantele de 
aerisire. Intrarea oricărui corp sau materie străină prin fantele de ventilare poate conduce la incendiu, şocuri electrice sau 
întreruperea alimentării cu curent. 

 Folosiţi dispozitivul la tensiunea de alimentare AC indicată. Folosire acestui dispozitiv cu alte tensiuni decât cele indicate 
poate duce la şocuri electrice, incendii sau întreruperea alimentării cu curent. Tensiunea de alimentare adecvată este 
semnalată pe panoul din spate al aparatului. 

 Nu demontaţi carcasa sau panoul de comandă.  

 Luaţi-vă măsuri suficiente de siguranţă la măsurarea unor tensiuni mari. 

 Nu modificaţi instrumentul. 

 Nu folosiţi cabluri sau adaptoare ce prezintă defecte.  

 Atunci când folosiţi dispozitivul împreună cu alte aparate, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă ale aparatelor conectate. 

 Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea puternice. 

 Feriţi aparatul de contactul direct cu razele soarelui, căldură sau frig extrem, umiditate sau vibraţii puternice.  
 
Diverse 

 Reparaţiile trebuie efectuate într-un atelier specializat. 

 Dacă aveţi alte întrebări la care nu găsiţi răspunsul în acest manual vă rugăm să vă adresaţi departamentului nostru tehnic.  
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6. Măsuri de precauţie înainte de punerea în funcţiune 
Despachetarea dispozitivului 
Produsul a fost inspectat şi testat în amănunţime înainte de a fi livrat. La primirea aparatului vă rugăm să despachetaţi şi să 
inspectaţi produsul pentru a verifica dacă nu există daune provocate în timpul transportului. 
 
Verificarea tensiunii de reţea 
Produsul poate fi conectat la oricare dintre tensiunile de reţea enumerate în tabelul de mai jos. Înainte de a conecta cablul de 
alimentare la o priză AC, asiguraţi-vă că selectorul de tensiuni de pe panoul din spate al aparatului este setat pe poziţia corectă, 
corespunzătoare tensiunii de reţea. Dispozitivul poate fi deteriorat dacă este conectat la o tensiune alternativă neadecvată. 

 
Pentru a evita şocurile electrice conductorul de protecţie trebuie să fie legat la pământ.  
 

Siguranţa folosită în funcţie de tensiunea de reţea: 
 

Tensiune de reţea Domeniu Siguranţă 

AC 115V 97~132V T 0,63A/250V 

AC 230V 195~250V T 0,315A/250V 

 
Pentru a evita vătămarea corporală, decuplaţi cablul de curent înainte de a demonta suportul siguranţei. 
 

Condiţii ambientale 
Temperatura ambientală normală de funcţionare a aparatului este situată între 0°C şi 40C° (32 - 104°F).  
Utilizarea aparatului în afara acestei plaje de temperatură poate dăuna circuitelor aparatului.  
Nu utilizaţi dispozitivul în locuri în care există câmpuri electromagnetice puternice, pentru că acestea pot distorsiona 
măsurătorile. 
 
Instalarea şi operarea echipamentului 
Asiguraţi-vă că dispozitivul este corect ventilat. Dacă curenţii de aer nu circulă liber s-ar putea ca funcţiile de protecţie ale 
aparatului să fie anihilate. 
  
Intensitate CRT 
Pentru a evita deteriorarea definitivă a stratului de fosfor al CRT, nu lăsaţi punctele fosforescente să lumineze prea puternic sau 
ca spotul luminos să persiste într-un singur punct un timp prea îndelungat. 
 
Tensiunea de intrare admisă 
Tensiunile de intrare permise pentru intrările aparatelor şi sondelor sunt prezentate în tabelul următor. Nu aplicaţi tensiuni mai 
mari decât cele prezentate. Atunci când întrerupătorul sondei este setat pe 1:1, valoarea maximă care poate fi citită este de 
40Vp-p (14Vrms cu semnal sinusoidal); la poziţia de 10:1 citirea maximă efectivă este 400Vp-p (140Vrms cu semnal sinusoidal).  
 

Intrare Tensiune maximă de intrare 
CH1, CH2 300 V peak 
EXT TRIG IN 300 V peak 
Intrări sondă 600 V peak 
Axa Z 30 V peak 

 
Pentru a evita deteriorarea aparatului, nu aplicaţi tensiuni mai mari decât cele maxim admisibile la o frecvenţă mai 
mică de 1 kHz. 
 

Când se aplică tensiune mixtă - tensiune alternativă supraimpusă peste tensiune continuă - valoarea maximă pentru intrările 
CH1 şi CH2 nu trebuie să depăşească ±300V. Astfel, la o tensiune alternativă cu o valoare medie de 0 V, valoarea maximă peak-
to-peak este 600 Vp-p. 
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7. Elementele de operare 

 
Panoul frontal 
CRT: 
POWER(6) 
Butonul de comandă principal al dispozitivului. Porniţi dispozitivul pentru a porni ledul(5). 
 
INTEN(2) 
Controlează intensitatea spotului şi a trasei.  
 
FOCUS(3) 
Ajustaţi claritatea trasei pentru o imagine cât mai bună.  
 
TRACE ROTATION(4) 
Potenţiometru semi-fix pentru sincronizarea trasei orizontale paralel cu liniile rasterului. 



 

5 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

FILTER(33):  
Filtrul este util în vizualizarea formelor de undă. 
 
Axa verticală:  
Intrare (8) CH1(X) 
Intrarea verticală pentru CH1 este axa X în modul X-Y.  
 
Intrare (20) CH2 (Y) 
Intrarea verticală pentru CH2 este axa Y în modul X-Y.  
 
AC-GHD-DC (10) & (18) 
Selectaţi modul de conexiune între semnalul de intrare şi amplificatorul vertical. 
 
AC: conexiune AC 
GND: conectează intrarea amplificatorului vertical la masă şi separă legătura cu mufa de intrare 
DC: conexiune DC 
 
VOLTS/DIV (7) & (22) 
Selectaţi sensibilitatea axei verticale de la 5 mV/DIV până la 5 V/DIV, cu 10 domenii în total. 
 
VARIABLE (9) & (21) 
Ajustare fină a sensibilităţii cu un factor mai mare sau egal cu ½,5 din valoarea setată. Sensibilitatea este calibrată la valoarea 
specifică în poziţia CAL. Cu butonul tras (x5 MAG) sensibilitatea amplificatorului creşte de 5x.  
 
 
CH1 & CH2 DC BAL (13) & (17) 
Butoanele sunt folosite pentru a seta corecţia atenuatorului. Pentru detalii vezi setările DC BAL. 
 
POSITION (11) & (19) 
Poziţionarea verticală a trasei sau punctului. 
 
VERT MODE: Selectarea modului de operare al amplificatorilor CH1 sau CH2 (14) 
 
CH1 Utilizarea osciloscopului drept instrument cu un canal selectând numai CH1.  
CH2 Utilizarea osciloscopului drept instrument cu un canal selectând numai CH2. 
DUAL Utilizarea osciloscopului drept instrument cu două canale selectând CH1 şi CH2. 
ADD Osciloscopul afişează suma algebrică (CH1 + CH2) sau diferenţa (CH1-CH2) celor două semnale (funcţia diferenţă este activă 
doar la apăsarea butonului CH2 INV(16)).  
 
ALT/CHOP (12) 
La acţionarea acestui comutator în modul de funcţionare două canale, canalele 1 şi 2 sunt afişate alternativ (se foloseşte în mod 
normal la viteze mari de baleiere). 
Atunci când acest comutator este apăsat în modul de funcţionare două canale, canalele 1 şi 2 sunt afişate pulsatil şi simultan (se 
foloseşte în mod normal la viteze mai mici de baleiere). 
 
CH2 INV(16) 
La apăsarea butonului CH2 INV se inversează semnalul de intrare al CH2. Canalul 2 în ADD MODE şi semnalul baleiere pentru 
canalul 2 sunt de asemenea inversate. 
 
Baleiere 
Mufa de intrare EXT TRIG IN (24) 
Mufa de intrare este folosită pentru un semnal de declanşare extern. Pentru a folosi această mufă, setaţi SOURCE (23) pe poziţia 
EXT.  
 
SOURCE (23) 
Selecţia semnalului intern de declanşare şi a semnalului de intrare EXT TRIG IN. 
 
CH1:  

- Apăsaţi tasta DUAL sau ADD din VERT MODE (14), selectaţi CH1 pentru a devia semnalul intern trigger.  
 

CH2:  
- Apăsaţi tasta DUAL sau ADD din VERT MODE (14), selectaţi CH2 pentru a devia semnalul intern trigger. 
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TRIG.ALT (27) 
Poziţionaţi comutatorul VERT MODE (14) pe DUAL sau ADD, selectaţi CH1 sau CH2 prin comutatorul SOURCE(23), apăsaţi apoi 
TRIG.ALT (27), iar semnalul trigger intern va alterna între CH1 sau CH2.  
 
LINE: Semnalul trigger este deviat de către frecvenţa de reţea. 
EXT: Semnalul trigger este aplicat extern, atunci când la mufa de intrare EXT TRIG IN (24) există un semnal extern. 
 
SLOPE (26) 
Tastă pentru determinarea flancului trigger  
“+”: Baleierea are loc atunci când flancul ascendent al curbei semnalului se încrucişează cu nivelul trigger 
 “-”: Baleierea are loc atunci când flancul descendent al curbei semnalului se încrucişează cu nivelul trigger  
 
LEVEL (28) 
Afişarea unei forme de undă staţionare, sincronizată şi determinarea punctului de start pentru forma de undă.  
Direcţia „+”: Nivelul trigger se mişcă în sus pe forma de undă afişată. 
Direcţia „-”:Nivelul trigger se mişcă în jos pe forma de undă afişată.  
 
TRIGGER MODE (25) 
Selecţia modului trigger: 
AUTO: Dacă nu este aplicat niciun semnal trigger sau frecvenţa semnalului trigger este mai mică de 25 Hz, baleierea se va 
produce în modul automat.  
NORM: Dacă nu este aplicat niciun semnal trigger şi baleierea este în standby, nu va apărea nicio trasă.  
TV-V: Foloseşte pentru afişare imaginea verticală completă a unui semnal de televizor. 
TV-H: Foloseşte pentru afişare imaginea orizontală completă a unui semnal de televizor. 
 (Atât TV-V cât şi TV-H se sincronizează doar atunci când semnalul de sincronizare este negativ) 
 
Baza de timp:  
TIME/DIV (29) 
Timpul de baleiere variază între 0,2 µs/div şi 0,5 sec./div cu 20 de domenii.  
Modul X-Y Folosiţi instrumentul ca şi un osciloscop X-Y prin setarea pe poziţia X-Y. 
 
SWP.VAR (30) 
Ajustarea fină a timpului de baleiere atunci când este setat CAL şi timpul de baleiere este calibrat în TIME/DIV pentru valoarea 
presetată. Deviaţia TIME/DIV poate fi variată în mod continuu atunci când axele nu se află în poziţia CAL. Rotiţi comutatorul în 
poziţia CAL şi timpul de baleiere va fi calibrat pe valoarea presetată a TIME/DIV. Rotiţi comutatorul în sens invers sensului acelor 
de ceas pentru a încetini baleierea de 2,5 ori sau mai mult. 
 
POSITION   (32) 
Setarea trasei sau spotului în poziţie orizontală.  
 
+10 MAG (31) 
Amplificarea de 10 ori prin apăsarea acestui buton. 
 
Altele:  
CAL (1) 
Această conexiune generează tensiunea de calibrare de 2 Vp-p, 1kHz, semnal rectangular pozitiv.  
 
GND (15) 
Conexiunea masă a carcasei osciloscopului. 
 

Partea posterioară 
Z AXIS INPUT (34) 
Mufa de intrare pentru semnalul extern de intensitate a modulaţiei. 
 
CH1 SIGNAL OUTPUT (35) 
Furnizarea unei tensiuni de aproximativ 20 mV/DIV de la semnalul CH1 la mufa 50 Ω pentru contorizarea frecvenţei. 
 
Bloc de alimentare curent alternativ  
Mufă de intrare curent alternativ 36) 
Conexiune cablu de curent (livrat) la mufă.  
 
Siguranţă & comutator selecţie tensiune de reţea (37) 
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Valorile pentru siguranţă sunt afişate la capitolul „Precauţii înainte de folosire”. Selectarea tensiunii de linie este folosită pentru 
a alege sursele de alimentare. 
 
Suport (38) 
Suportul nu este folosit nu numai la plasarea osciloscopului în poziţie dreaptă, ci şi pentru înfăşurarea cablului de alimentare. 
 
 

8. Operare 
Funcţionarea de bază --- Operare pe un canal 
Înainte de a lega cablul de alimentare la o priză AC verificaţi dacă comutatorul de selecţie tensiunea de reţea din spatele 
dispozitivului este setat pe poziţia corectă pentru tensiunea de reţea. După ce aţi verificat tensiunea, setaţi comutatoarele şi 
butoanele de control ale osciloscopului după indicaţiile de mai jos: 
 
Element de operare  Nr.    Setare 
POWER     (6)    Poziţie oprit (OFF) 
INTEN     (2)    Poziţia mediană 
FOCUS     (3)    Poziţia mediană 
VERT MODE    (14)    CH1 
ALT/CHOP    (12)    Eliberat (ALT) 
CH 2 INV    (16)    Eliberat 
POSITION    (11) / (19)   Poziţia mediană 
VOLTS/DIV    (7) / (22)   0.5V/DIV 
VARIABLE    (9) / (21)   CAL (poziţie în sens orar) 
AC-GND-DC    (10) / (18)   GND 
SOURCE     (23)    CH1 
SLOPE     (26)    + 
TRIG. ALT    (27)    Eliberat 
TRIGGER MODE    (25)    AUTO 
TIME/DIV    (29)    0.5 msec./DIV 
SWP.VER    (30)    Poziţia CAL  
POSITION    (32)    Poziţia mediană 
x10 MAG    (31)    Declanşat 
  
După setarea comutatoarelor şi butoanelor de control după indicaţiile de mai sus, conectaţi cablul de curent la priza AC după 
care urmaţi procedurile de mai jos: 
 
1. Apăsaţi butonul POWER şi asiguraţi-vă că ledul funcţionare se aprinde. În aproximativ 20 de secunde pe ecranul CRT-ului va 

apărea o trasă. Dacă timp de 60 de secunde nu apare nicio trasă, deconectaţi oscilatorul şi verificaţi setările.  
2. Ajustaţi luminozitatea şi claritatea trasei cu butoanele de control INTEN respectiv FOCUS. 
3. Aliniaţi trasa cu linia centrală orizontală a rasterului prin butoanele de control CH1 POSITION şi TRACE ROTATION (cu o 

şurubelniţă). 
4. Conectaţi sonda de măsurători la CH1 INPUT şi aplicaţi semnalul 2Vp-p CALIBRATOR la vârful sondei. 
5. Setaţi butonul AC-GND-DC în poziţia AC. Pe ecranul CRT va fi afişată o formă de undă. 
6. Folosiţi butonul FOCUS pentru a seta claritatea.  
7. Afişaţi clar forma de undă a semnalului prin setarea comutatoarelor VOLTS/DIV şi TIME/DIV în poziţiile corecte. 
8. Mutaţi butoanele de control POSITION  şi POSITION   în poziţia corectă pentru a alinia forma de undă cu rasterul, 

astfel încât tensiunea(Vp-p) şi durata perioadei (T) să poată fi citite uşor. 
 
Indicaţiile de mai sus reprezintă procedurile de bază pentru operarea pe un canal a osciloscopului cu CH1. La fel este şi operarea 
pe un singur canal cu CH2. Alte metode de operare vor fi explicate în paragrafele următoare. 
 

Operarea pe două canale 
Setaţi comutatorul VERT MODE pe DUAL pentru a afişa trase în CH2 (procedura este identică cu CH1, descrisă mai sus). După 
acest pas, în CH1 semnalul de calibrare apare drept semnal rectangular, în 
timp ce pe canalul CH2 apare drept linie dreaptă, pentru că pe acest canal 
nu este aplicat niciun semnal. 
 
Acum, aplicaţi semnalul de calibrare la mufa de intrare verticală a CH2 cu 
ajutorul sondei, urmând aceeaşi procedură ca la CH1. Setaţi comutatorul 
AC-GND-DC pe AC şi ajustaţi tastele POSITIONS (11) şi (19). Semnalul va fi 
afişat pe ambele canale aşa cum apare în ilustraţie. 
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La eliberarea butonului ALT/CHOP (ALT MODE), semnalele de intrare aplicate CH1 şi CH2 apar pe ecran alternativ la fiecare 
baleiere. Această setare este folosită atunci când timpul de baleiere este scurt, în modul de funcţionare pe două canale. 
 
La apăsarea butonului ALT/CHOP (CHOP MODE), semnalele de intrare aplicate CH1 şi CH2 sunt afişate pulsatil şi simultan la 
frecvenţa de 250 kHz. Această setare este folosită pentru baleiere lentă. 
 
În modul de operare pe două canale (DUAL sau ADD MODE) selectaţi semnalul CH1 sau CH2 folosind comutatorul SOURCE, 
pentru a obţine semnal trigger. Dacă CH1 şi CH2 sunt sincronizate unul cu altul, ambele forme de undă vor fi afişate staţionar. 
Dacă nu, apare staţiona numai o formă de undă. La apăsarea butonului TRIG.ALT, pot fi afişate staţionar ambele forme de undă. 
 

Funcţionarea ADD 
Suma algebrică a semnalelor CH1 şi CH2 poate fi afişată pe ecran prin setarea comutatorului VERT MODE pe ADD. Semnalul 
afişat va reprezenta diferenţa dintre CH1 şi CH2 dacă este apăsat butonul CH2 INV. Poziţia verticală poate fi reglată cu tastele 
XXX POSITION ale CH1 şi CH2. Pentru o liniaritate optimizată a amplificatorii verticale setaţi butonul XXX POSITION pentru 
ambele canale pe poziţia mediană. 
 

Triggerung 
O declanşare corectă este esenţială pentru o funcţionare eficientă a dispozitivului. Utilizatorii trebuie să se familiarizeze cu 
funcţiile de declanşare şi procedurile corespunzătoare: 
 
1. Funcţiile comutatorului MODE 
 
AUTO  
Selectaţi modul de baleiere automat comutând în modul AUTO; generatorul de baleiere va genera automat o baleiere fără un 
semnal trigger. Totuşi el va comuta pe baleierea pentru declanşare dacă există un semnal trigger acceptabil. Modul AUTO este 
util pentru observarea formei de undă la prima punere în funcţiune a aparatului, pentru că oferă o funcţie de baleiere pentru 
observarea formei de undă până la setarea corectă a unui alt mod. Odată ce începeţi să setaţi modul de control, aparatul revine 
deseori la modul NORM, pentru că este mult mai sensibil. Baleierea automată trebuie folosită la măsurători de tensiune 
continuă şi semnale de amplitudine mai mică. 
 
NORM  
Modul NORM este un mod de operare cu baleiere normală. Baleierea nu se va produce până când sursa trigger selectată nu va 
depăşi valoarea de prag setată cu ajutorul butonului de control TRIG LEVEL. Declanşarea generează o baleiere care va deveni 
inactivă până la generarea altei declanşări. În modul NORM nu va apărea nicio trasă decât dacă este prezent un semnal de 
declanşare adecvat. În modul ALT cu trasă dublă şi cu baleierea NORM selectată nu vor apărea trase decât dacă ambele semnale 
ale CH1 şi CH2 sunt adecvate pentru declanşare. 
 
TV-V 
Setaţi comutatorul MODE pe modul TV-V şi selectaţi impulsurile sincronizate vertical pentru a afişa formele de undă composite 
video. Pentru a vizualiza câmpurile verticale şi cadrele unui video selectaţi impulsurile sincronizate vertical drept triggerung. Un 
timp de baleiere de 2 ms/div este potrivit pentru vizualizarea câmpurilor video, iar 5 ms/div pentru cadre complete (două 
câmpuri interlaced).  
 
TV-H 
Setaţi comutatorul MODE pe modul TV-H şi selectaţi impulsurile sincronizate orizontal pentru a afişa formele de undă composite 
video. Pentru a vizualiza liniile orizontale ale unui video selectaţi impulsurile sincronizate orizontal drept triggerung. Un timp de 
baleiere de 10 µs/div este potrivit pentru afişarea liniilor video. Afişaţi numărul dorit de forme de undă prin butonul de control 
SWP VAR. 
Osciloscopul se sincronizează doar cu polaritatea (-), adică, impulsurile sync sunt negative, iar video-ul este pozitiv, aşa cum 
apare în figură. 

 
 
2. Funcţiile comutatorului SOURCE: 
Utilizarea semnalului afişat sau a unui semnal trigger, care are o relaţie temporală cu semnalul afişat, pentru a afişa un semnal 
staţionar pe ecranul CRT. Comutatorul SOURCE este folosit pentru a alege aceste surse trigger. 
 
CH1 De obicei este folosit triggerul intern. 
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CH2 Semnalul aplicat la mufa de intrare verticală este deviat de către preamplificator şi este direcţionat către circuitul de 
declanşare cu ajutorul comutatorului VERT MODE. Având în vedere că triggerul este însuşi semnalul măsurat, pe ecranul CRT 
poate fi afişată o formă de undă stabilă. În modul de operare DUAL sau ADD, semnalul selectat cu ajutorul comutatorului 
SOURCE este cel folosit ca şi sursă trigger. 
 
LINE 
Semnalul de frecvenţă al tensiunii de reţea este folosit ca şi semnal trigger. Această metodă este eficientă atunci când semnalul 
măsurat este în relaţie cu frecvenţa tensiunii de reţea, în special în cazul măsurătorilor de bruiaje AC la nivel mic pentru 
echipamente audio, circuite tiristor etc. 
 
EXT 
Baleierea este declanşată de un semnal extern aplicat la mufa trigger externă.  
Este folosit un semnal extern care are o relaţie periodică cu semnalul măsurat. Din cauză că semnalul măsurat nu este folosit ca 
şi semnal trigger, formele de undă pot fi afişate mai independent decât semnalul măsurat. 
 
3. Funcţiile butoanelor de control TRIG LEVEL şi SLOPE: 
O declanşare a baleierii este produsă atunci când semnalul trigger trece de un prag presetat. Rotiţi butonul de control TRIG 
LEVEL pentru a modifica pragul. În direcţia „+” pragul de declanşare trece la o valoare mai mare, în timp ce în direcţia „-” pragul 
de declanşare trece la o valoarea mai mică. Atunci când butonul de control este în centru, pragul de declanşare va fi media 
semnalului folosit ca şi sursă trigger. 
 
Ajustaţi poziţia butonului de control TRIG LEVEL pentru a obţine punctul de start dorit pentru baleierea unei forme de undă. La 
semnalele sinusoidale, faza de start a baleierii este variabilă. Aveţi în vedere faptul că la rotaţia butonului de control TRIG LEVEL 
spre valorile extreme în direcţia „+” sau „-” nu se va produce nicio baleiere in modul de declanşare NORM, din cauza faptului că 
pragul de declanşare depăşeşte amplitudinea maximă a semnalului sync. 
 
La setarea butonului TRIG SLOPE pe poziţia (+) (sus), baleierea se produce de către forma de undă a sursei de declanşare, în 
momentul în care trece peste nivelul pragului în direcţia „pozitiv”. La setarea butonului TRIG SLOPE pe poziţia (-) (jos), baleierea 
se produce de către forma de undă a sursei de declanşare în momentul în care trece peste nivelul pragului în direcţia spre 
„negativ”. 
 
4. Funcţiile butonului TRIG ALT: 
Butonul TRIG ALT este folosit pentru a selecta declanşarea alternantă şi afişarea trasei DUAL a modului VERT MODE 
(comutatoarele de control CH1, CH2, DULA şi modul ADD). În modul de declanşare alternant (la selectarea operării duale a 
trasei) sursa de declanşare alternează între CH1 şi CH2 la fiecare baleiere. Acest lucru e convenabil în cazul verificării 
amplitudinii, măsurării formelor de undă sau perioadei formelor de undă şi permite chiar observarea simultană a două forme de 
undă care nu sunt în relaţie cu frecvenţa sau perioada. Dar această setare nu este adecvată pentru măsurători de fază sau 
comparaţii de timp. Pentru asemenea măsurători, ambele trase trebuie declanşate de acelaşi semnal sync. 
 

La apăsarea simultană a butoanelor CHOP şi TRIG ALT în timpul operării cu trasă dublă, nu este posibilă sincronizarea afişării, din 
cauza că semnalul „pulsatil” va fi declanşat. Folosiţi modul ALT sau CH1 sau CH2 ca şi sursă trigger. 
 

Control TIME/DIV 
Acţionaţi comutatorul TIM/DIV pentru a afişa numărul de cicluri ale unei forme de undă. Dacă sunt afişate prea multe cicluri la 
rezoluţie bună, creşteţi viteza de baleiere. Dacă nu este afişată decât o linie, încercaţi să micşoraţi viteza de baleiere. Când viteza 
de baleiere este mai mare decât forma de undă afişată, nu este afişată decât o parte a ei, ceea ce ar putea părea ca o linie 
dreaptă la o undă dreptunghiulară sau o formă pulsatilă.  
 

Mărirea baleierii 
Atunci când o anumită parte a formei de undă afişate este necesar să fie mărită în timp, veţi folosi o viteză de baleiere mai mare. 
Totuşi, dacă porţiunea vizată este departe de punctul de start al baleierii, aceasta ar putea să iasă din ecranul CRT. În acest caz, 
apăsaţi butonul x10 MAG pentru a mări de zece ori forma de undă afişată de la dreapta la stânga, în centrul ecranului. Timpul de 
baleiere la această mărire este calculat astfel:  
(Valoarea indicată de comutatorul TIME/DIV) x 1/10 
 
Astfel, viteza maximă nemărită de baleiere (1nsec/DIV) poate fi crescută cu această funcţie după cum urmează: 
1 μSec/DIV x 1/10 = 100nSec/DIV 
 

Operare X-Y 
Poziţionaţi comutatorul TIME/DIV pe X-Y pentru a utiliza instrumentul ca şi un osciloscop X-Y. Fiecare intrare a instrumentului 
are următoarele funcţii:  
Semnal axă-X (semnal axă orizontală): CH1 INPUT 
Semnal axă-Y (semnal axă verticală): CH2 INPUT 
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Atunci când în modul de operare X-Y sunt afişate semnale de frecvenţă înaltă, fiţi atenţi la lăţimea de bandă a frecvenţei şi 
diferenţa de fază între axele X şi Y. 
 
Operarea X-Y permite osciloscopului să efectueze măsurători extrem de precise, pe care modul obişnuit de baleiere nu le poate 
realiza. Ecranul CRT devine un grafic electronic a două tensiuni instantanee. Ecranul poate afişa chiar şi o comparaţie directă a 
celor două tensiuni, asemeni afişajului vectorial a coloanelor de culoare video. Modul X-Y poate fi folosit pentru afişarea oricărei 
caracteristici dinamice, dacă este folosit un traductor pentru a modifica caracteristica (frecvenţă, temperatură, viteză etc.) de 
tensiune. O aplicaţie obişnuită sunt măsurătorile de răspuns în frecvenţă, în care axa Y corespunde amplitudinii semnalului, iar 
axa X corespunde frecvenţei. 
 

1. Poziţionaţi butonul de control X-Y pe poziţia X-Y(contrar acelor de ceas), iar CH1 devine intrare pentru axa X, iar CH2 devine 
intrare pentru axa Y. 

2. Ajustaţi poziţiile X şi Y prin folosirea butoanelor de control 34POSITION, respectiv CH2 56 POSITION. 
3. Ajustaţi deflecţia verticală (axa Y) cu ajutorul butoanelor de control CH2 VOLTS/DIV şi VAR. 
4. Ajustaţi deflecţia orizontală (axa X) cu ajutorul butoanelor de control CH1 VOLTS/DIV şi VAR. 
 

Calibrarea sondei 
După cum a fost explicat anterior, sonda măsurători are efectul unui element de atenuare. Dacă compensarea fazei nu este 
setată corect, forma de undă afişată va fi distorsionată, ceea ce va duce la erori de măsurare. De aceea, sonda trebuie 
compensată corect înainte de folosire. Conectaţi sonda 10:1 BNC la mufa INPUT a CH1 sau CH2 şi setaţi comutatorul VOLTS/DIV 
la 50 mV. Conectaţi vârful sondei la ieşirea tensiunii de calibrare şi ajustaţi trimerul de compensare al sondei la o undă 
rectangulară optimă (supra-oscilaţie, rotunjire şi înclinare minime). 

 
a) Compensare corectă  b) Supra-compensare      c) Compensare insuficientă 
 

Ajustări DC BAL 
Balansul ATT al axei verticale poate fi ajustat foarte uşor:  
1. Poziţionaţi comutatorul cuplare intrare al CH1 şi CH2 pe GND şi setaţi TRIG MODE pe AUTO, apoi poziţionaţi linia de bază în 

centru. 
2. Ajustaţi comutatorul VOLTS/DIV pe 5 mV-10 mV şi fixaţi-l astfel încât linia să nu se mişte. 
 
 

9. Întreţinere 
Următoarele instrucţiuni pot fi executate doar de către personal specializat. Pentru e evita şocurile electrice nu efectuaţi alte 
lucrări de service în afara celor descrise în manual, decât dacă sunteţi calificat în acest sens. 
 

Înlocuirea siguranţei 
Dacă siguranţa se arde, indicatorii luminoşi ai dispozitivului nu vor lumina şi dispozitivul nu va porni. Suportul de siguranţă nu ar 
trebui deschis, în mod normal, decât dacă unitatea a fost deteriorată. Încercaţi să aflaţi cauza care a dus la arderea siguranţei 
după care să o schimbaţi cu o siguranţă de acelaşi fel şi mărime cu cele indicate în spatele aparatului. 

 

Pentru o protecţie continuă contra incendiilor. Înlocuiţi siguranţa doar cu una de 250 V de acelaşi tip şi mărime şi 
deconectaţi cablul de curent înainte de înlocuirea siguranţei. 
 

Conversia tensiunii de reţea 
Poziţia iniţială a transformatorului de curent permite operarea la reţea de 115 V, sau 230V/AC, 50/60 Hz. Conversia de la o linie 
de tensiune la alta este realizată cu ajutorul comutatorului de selectare a tensiunii de reţea, după cum este explicat în figura 4-2. 
Peretele posterior specifică tensiunea de reţea la care dispozitivul a fost setat din fabrică. Pentru a trece la o altă tensiune de 
reţea, procedaţi în felul următor:  
1. Asiguraţi-vă că cablul de curent nu este conectat la priză.  
2. Ajustaţi selectorul tensiunii de linie în poziţia cu tensiunea dorită.  
3. O modificare a tensiunii ar putea impune şi modificarea corespunzătoare a siguranţei. Instalaţi o siguranţă potrivită, după 

cum este explicat pe panoul din spate. 
 

Curăţare 
Pentru a curăţa dispozitivul folosiţi o cârpă moale şi umezită în soluţie cu detergent şi apă. Nu pulverizaţi substanţe de curăţare 
direct pe aparat pentru că lichidele pot ajunge în carcasă şi pot dăuna funcţionării. Nu folosiţi substanţe chimice care conţ in 
benzen, toluen, xilen, acetonă sau alţi solvenţi similari. Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi pe nicio porţiune a osciloscopului. 
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10. Diagrama 

 
 

11. Eliminarea deşeurilor 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

12. Date tehnice 
Date generale 
Sursa de alimentare     115 V/AC sau 230V/AC±15%, 50/60Hz. 
Consum energie     cca. 50VA, 35W (maxim) 
Condiţii de funcţionare Utilizare la interior, altitudini de până la 2000 m 
      Domeniul de temperatură: 0 – 40°C 

Umiditate relativă: 85% RH (maxim), fără condens 
Umiditate şi temperatură de depozitare  -10 - +70°C, 70% RH (maxim) 
Dimensiuni (l x Î x A):     310 x 150 x 455 mm 
Greutate:      cca. 8 kg 
 
Axa verticală 
Sensibilitate:     5 mV ~5V/DIV, 10 trepte în secvenţe 1-2-5 
Acurateţe sensibilitate      ≤ 3% (x 5 MAG: ≤ 5%) 
Ajustare sensibilitate verticală:  max. 1/2,5 sau mai puţin din valoarea indicată pe câmpul de afişare 
Bandă de frecvenţă:     DC~30 MHz (x 5MAG:DC~7 MHz) 
      Cuplaj AC: limita min. de frecvenţă 10 Hz 
Perioadă de creştere:     cca. 11,6 nsec (5xMAG: aprox. 50 nsec.) 
Impedanţă intrare:     aprox. 1 MOhm// cca. 25 pF. 
Caracteristici undă rectangulară:  Supra-oscilaţie: ≤ 5% (la domeniul 10mV/DIV) 

Alte distorsiuni şi alte domenii: 5% în plus la valoarea de mai sus.  
Decalare compensare DC:    Câmp de afişare ajustabil 
Linearitate: < ± 0,1 DIV din modificarea de amplitudine când forma de undă de 2 DIV în 

centrul rasterului este mişcată vertical 
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Moduri verticale:     CH1: CH1 un singur canal 
      CH2: CH2 un singur canal 

DUAL: CH1 şi CH2 sunt afişate. ALT şi CHOP pot fi selectaţi la orice rată de 
baleiere 

      ADD: CH1+CH2, suma algebrică 
Frecvenţa de repetare a cuplării:    cca. 250 kHz 
Cuplare intrare:      AC, GND, DC 
Tensiune maximă de intrare:  300V peak (AC: frecvenţă 1 Hz sau mai mică) 

Setaţi comutatorul sondă la 1:1, declanşarea efectivă maximă este de 40 
Vpp (14 Vrms în cazul undei sinusoidale), 
Setaţi comutatorul sondă la 10:1, declanşarea efectivă maximă este de 
400Vpp (140 Vrms în cazul undei sinusoidale). 

Raport respingere:  50:1 sau mai mult la unde sinusoidale de 50 kHz (valori egale de 
sensibilitate pentru CH1 şi CH2) 

Izolaţie între intrări 
(domeniu de 5 mV/DIV):     >1000:1 la 50kHz 
      >30:1 la 30 MHz 
Ieşire semnal CH1:    Cel puţin 20 mV/DIV la o conexiune de 50 Ω 
      Lăţimea de bandă cel puţin de la 50 Hz la 5 MHz 
CH2 INV BAL. Variaţia punctului de compensare: ≤ 1DIV (centrul rasterului ca şi valoare 

de referinţă) 
 
Declanşare 
Sursă trigger: CH1, CH2, LINE, EXT (CH1 şi CH2 pot fi selectaţi doar în modul DUAL sau ADD) 

Dacă butonul TRIG. ALT este apăsat în modul ALT declanşarea poate alterna declanşarea a două surse 
diferite 

Cuplaj:    AC: 20Hz până la lăţime de bandă maximă 
Pantă: + / - 
Sensibilitate:   20 Hz ~ 2 MHz: 0,5 DIV, TRIG-ALT: 2 DIV, EXT: 200 mV 
   2~30 MHz: 1,5 DIV, TRIG-ALT:3 DIV, EXT : 800mV. 
   TV: impuls sync mai mare de 1 DIV (EXT: 1V) 
Moduri de declanşare:  

AUTO: Baleiere automată liberă când niciun nu semnal de declanşare nu este aplicat (aplicabil la 
semnale repetitive de frecvenţă de 25 Hz sau peste). 
NORM: Când niciun semnal de declanşare nu este aplicat, baleierea funcţionează, dar nu este afişată 
trasa.  
TV-V: Această setare este folosită la observarea unei imagini verticale complete a unui semnal TV.  
TV-H: Această setare este folosită la observarea unei imagini orizontale complete a unui semnal TV.  
(Atât TV-V cât şi TV-H se sincronizează numai atunci când semnalul de sincronizare este negativ) 

Intrare semnal trigger EXT 
Impedanţă intrare:   cca. 1MOhm//cca. 25 pF. 
Tensiune maximă de intrare:  300V (vârf DC+AC), AC: frecvenţă maximă de 1 kHz. 
 
Axă orizontală 
Timp baleiere:     0.2 μsec. ~ 0.5 sec/DIV, 20 paşi în secvenţe 1-2-5. 
Acurateţe timp baleiere:    ± 3% 
Setare timp baleiere:    ≤ 1/2,5 din valoarea de pe câmpul de afişare 
Mărire baleiere:     10 ori 
X10MAG Acurateţe timp baleiere:   ± 5% (20 ns~50 ns sunt necalibrate) 
Linearitate:     ± 3%, X10MAG± 5%(20 ns~50 ns sunt necalibrate) 
Modificare poziţie din cauza x10 MAG:  2 diviziuni în centrul ecranului CRT 
 
Mod X-Y 
Sensibilitate:   la fel ca la axa verticală (axa X: semnal intrare CH1; axa Y: semnal intrare CH2) 
Domeniul de frecvenţă:    DC până la 500 kHz (min.) 
Diferenţă fază X-Y:    ≤3° la DC~50 kHz 
 
Axa Z 
Sensibilitate:     5Vp-p (semnalul în direcţia pozitiv scade intensitatea) 
Domeniul de frecvenţe:    DC~ 2 MHz 
Rezistenţă intrare:    cca.47kΩ 
Tensiune maximă de intrare:   30V (DC+AC peak, frecvenţă ≤1 kHz) 
Formă de undă:     undă rectangulară cu traseu pozitiv 
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Frecvenţă:     cca. 1 kHz 
 
Calibrare 
Durată de comutare relativă:   în domeniul 48:52 
 
Tensiune 
Tensiune de ieşire:    2 Vp-p ± 2% 
Impedanţă ieşire:    cca. 1 kΩ 
 
CRT 
Tip:      tub catodic dreptunghiular de 6 inch, raster intern 
Fosfor:      P31 
Tensiune de accelerare:    cca. 2kV 
Dimensiune efectivă ecran:   8 x 10 DIV (1 DIV = 10 mm) 
Raster:      intern 
Rotaţia trasei:     livrată 
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