
čtenářský servis

1ST 9/2009

AMT měřicí technika – výhrad-
ní distributor měřicí a testova-
cí techniky EZ Digital (dříve
GoldStar a LG Precision) za-
jišťuje distribuci měři-
cích přístrojů, záruční
a pozáruční servis včetně
kalibrace v akreditované
laboratoři.

V tomto článku jsou
představeny generátory
funkcí, frekvenční a uni-
verzální čítače řady FC
7000 a frekvenční čítač
FC 3000 s komunikač-
ním rozhraním RS232C.
Přístroje jsou určeny
jak k laboratorním, tak
provozním a servisním
měřením. 

Generátory funkcí, kte-
ré nabízí možnost interní-
ho a externího rozmítání,
generují základní matema-
tické funkce v kmitočto-
vém pásmu od 0,02 Hz
do 2 MHz (FG 7002C)
nebo 5 MHz (FG 7005C).
Vestavěný čítač zobrazu-
je na devítimístném dis-
pleji nastavenou hodno-
tu kmitočtu nebo perio-
du. Externí vstup číta-
če umožňuje měřit také
kmitočet vnějších při-
pojených signálů. Kmi-
točet generátoru je nasta-
vován v dekádách s mož-
ností jemného nasta-
vení. Výstupní úroveň
generátoru (10 V/50 Ω), 
se zabudovaných zesla-
bovačem s krokem –20 dB,
přepínatelná logická úroveň,
ss offset apod. umožňují buze-
ní mnoha měřicích systémů.
Kmitočet generátorů je mož-
né ovládat rovněž externím
napětím.

Generátor funkcí FG 8002
s kmitočtovým rozsahem 0,02 Hz
až 2 MHz,  je zařazen mezi zá-
kladní přístroje (není vybaven

čítačem). Umožňuje opět roz-
mítání generovaného signálu,
nastavení ss offsetu, volbu vý-
stupní logiky apod. 

Základní nabídku v čítačích
EZ Digital tvoří přístroje řady
FC 7xxx, které jsou rozděleny na

univerzální (FC7015U/FC7150U)
a frekvenční (FC7015/FC7150).
Kmitočtový rozsah rozdělu-
je přístroje na nízkofrekvenč-

ní  a vysokofrekvenční.
Nízkofrekvenční vstupy
čítačů s kmitočtovým
rozsahem 0,1 Hz až
100 MHz a vstupní impe-
dancí 1 MΩ/40 pF obsa-
hují také nf filtr a vstupní
zeslabovač (×1/×10). Ke
vstupům mohou být při-
pojeny signály s maximál-
ní amplitudou 250 V ef.
U průběhů připojených
k nízkofrekvenčním vstu-
pům (A/B) je možné mě-
řit také poměr kmitočtů,
periodu a počet impulsů
přicházejících ke vstupu
A. Odměr z náběžné nebo
sestupné hrany umožňu-
je měření činitele plnění.
Vysokofrekvenční vstup C
měří kmitočty v pásmu
80 MHz až 1500 MHz.
Vstupní impedance je
standardně 50 Ω, ma-
ximální amplituda při-
pojeného signálu může
být 3 V ef. Tento vstup
neobsahuje vstupní filtr
a zeslabovač. Čítače řa-
dy FC 7000 jsou de-
vítimístné a rozlišením
0,01 mHz při volbě hra-
dla 1 s. Čítání hradla,
stejně jako volbu kanálu
a další funkce lze nasta-
vit přímo z čelního pane-
lu přístroje

Frekvenční čítač FC 3000
je vybaven standardně nízko-
frekvenčním vstupem (konektor
BNC) s kmitočtovým rozsahem
0,1 Hz až 100 MHz a vysoko-
frekvenčním vstupem (N konek-
tor) čítajícím v rozsahu 80 MHz

až 3000 MHz. U signálů připoje-
ných k nízkofrekvenčnímu vstu-
pu lze  měřit také periodu, počet
impulsů, zařadit  do měřicí ces-
ty nf filtr a vstupní zeslabovač.
Čítač FC 3000, který je řízen pro-
cesorem má devítimístný dis-
plej s rozlišením 0,01 mHz
(nastavené čítání hradla 1 s).
Frekvenční čítač FC 3000  je do-
dáván s rozhraním RS232C, ko-
munikačním kabelem a softwa-
rem podporovaným operačním
systémem Windows. 

Nově zařazené osciloskopy
EZ Digital řady DS 1500 Wide
View, s českým menu, jsou na-
zvány obecně Wide View, což
odpovídá nadstandardnímu zo-
brazení v horizontální rovině.
Většinou jsou osciloskopy osa-
zeny displejem LCD 8×10 díl-
ků. Osciloskopy řady DS 1500
zobrazují v horizontálním smě-
ru ve Wide Mode 18 dílků časo-
vé základny, jsou osazeny 7″ ba-
revným displejem LCD TFT.
Výrobce deklaruje rychlost vzor-
kování v reálném čase 1 GS/s,
paměť 200 kB a ekvivalentní
vzorkování 25 GS/s. Oscilosko-
py komunikují s okolním pro-
středím po rozhraní Ethernet
a USB, jsou vybaveny mnohými
matematickými funkcemi, pod-
porují ukládání hodnot do ně-
kolika formátů apod.

Nabídku měřicí techniky EZ
Digital tvoří, kromě výše uve-
dených přístrojů, také analogo-
vé osciloskopy, digitální oscilo-
skopy řady DS 1100 (základní
a širokoúhlé) a další. Celý sorti-
ment společnosti AMT měřicí
technika, spol. s r. o. je uveden
také na www.amt.cz.

Vybrané měřicí přístroje EZ Digital 
v nabídce AMT měřicí technika
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