
 
 

GDS-1052-U 
Oscyloskop cyfrowy 50 MHz  

  
 
 

 

 
 
CECHY: 

 

 
• Pasmo 50 MHz, 2 kanały wejściowe 

• Częstotliwość próbkowania: 250MSa/s w czasie rzeczywistym oraz 
25GSa/s w czasie ekwiwalentnym 

• Rekord pamięci o długości 4k punktów na kanał 

• Zapis i odczyt do 15 ustawień panelu przedniego i przebiegów w 
pamięci wewnętrznej 

• Eksport ustawień i przebiegów na pamięć zewnętrzną USB 

• Kolorowy wyświetlacz 5.7” TFT LCD 

• 19 funkcji pomiaru automatycznego 

• Funkcje matematyczne: Dodaj, Odejmij, FFT 

• Porty USB Host oraz USB Device 

• Funkcja Go/NoGo 

• Rejestrator danych 

• Ograniczona dożywotnia gwarancja 

 

3 lata GWARANCJI 
Ograniczona dożywotnia gwarancja* 



Wszechstronny oscyloskop w przystępnej cenie 

 
Oscyloskop cyfrowy  GDS-1052-U, należy do kategorii oscyloskopów 2-kanałowych ogólnego zastosowania przeznaczonych 

zwłaszcza do celów edukacyjnych w szkołach, uniwersytetach   itp. oraz do podstawowych pomiarów w branży przemysłowej. 

GDS-1052-U posiada pasmo pomiarowe równe 50 MHz, kolorowy wyświetlacz 5.7” TFT LCD oraz prosty i intuicyjny interfejs. 

GDS-1052-U posiada podwójny tryb próbkowania: z częstotliwością 250 MSa/s w czasie rzeczywistym oraz 25 GSa/s w czasie 

ekwiwalentnym, pozwalając użytkownikom na dokładny pomiar przebiegów. Dodatkowo oscyloskop charakteryzuje się 

zaawansowanymi funkcjami wyzwalania, lekką konstrukcją oraz długa żywotnością, co przekłada się na wysoki współczynnik jakości 

do ceny produktu. GDS-1052-U jest postrzegany jako prosty następca mierników analogowych, natomiast bogate funkcjonalności 

pozwalają na spełnienie różnorodnych wymagań edukacyjnych jak i prostych wymagań w zakresie serwisowania, konserwacji lub 

produkcji urządzeń. 

Oscyloskop GDS-1052-U został wyposażony w porty USB Host oraz USB Device. Za pomocą portu USB Device, użytkownik po 

napisaniu własnego programu może w łatwy sposób sterować zdalnie oscyloskopem. Natomiast port USB Host pozwala 

użytkownikowi na bezpośredni zapis danych i ustawień w pamięci USB w celu dalszej analizy wyników, jak również pozwala na aktywną 

rejestrację danych w celu monitorowania przebiegu w wyznaczonych sekwencjach czasu. 

GDS-1052-U z intuicyjnym interfejsem, łatwym dostępem do danych pomiarowych, rozbudowanymi pomiarami automatycznymi oraz 

bardzo konkurencyjną ceną jest zdecydowanie dobrą inwestycją przy wyborze oscyloskopów. 

PODSTAWOWE CECHY 

MODEL GDS-1052-U 

PASMO 50 MHz 

KANAŁY 2 

WYŚWIETLACZ 5.7” Kolorowy TFT LCD 

PRÓBKOWANIE 250 MSa/s (w czasie rzeczywistym) i 25 GSa/s (w czasie ekwiwalentnym) 

REKORD PAMIĘCI 4k punktów na kanał 

PORT USB HOST 

W Standardzie PORT USB DEVICE 

WYJŚCIE KALIBRACJI 

 

 
 

 



A. INTERFEJS USB ORAZ REJESTRACJA DANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port USB Host znajdujący się na panelu przednim znacząco ułatwia 

przechowywanie danych. Dane takie jak zrzut ekranu, kształt 

przebiegu oraz ustawienia mogą być łatwo zapisane na 

zewnętrznej pamięci USB, znacząco zwiększając możliwości 

gromadzenia danych. Natomiast port USB Device umieszczony na 

panelu tylnym oscyloskopu, pozwala na przesyłanie obrazu z 

ekranu oraz surowych danych o przebiegu do komputera jak 

również umożliwia zdalne sterowanie oscyloskopu. 

 Dodatkowo rejestrator danych pozwala na ciągłe 

monitorowanie sygnału wejściowego, a po spełnieniu 

warunków wyzwolenia – na zapisanie przebiegu w pamięci USB,  

pozwalając użytkownikowi na łatwe śledzenie i obserwację 

sygnału, a następnie jego analizę. 

 

B. ZAPIS PRZEBIEGÓW I WYNIKÓW POMIARÓW 

 

 

W pamięci oscyloskopu można zapisać do 15 przebiegów do ich 

późniejszego wczytania, wyświetlenia i analizy. Dodatkowo 

użytkownik może w czasie rzeczywistym wyświetlać jednocześnie 

2 zapisane przebiegi oraz 2 aktualnie badane przebiegi. 

 Dodatkowo użytkownik może również wykonać zrzut ekranu, 

zawierający wszystkie ustawione pomiary automatyczne 

dotyczące czasu i napięcia. 

 

C. FUNKCJA POMIARU AUTOMATYCZNEGO 

 

 

Oscyloskop posiada kilka trybów akwizycji danych oraz 19 

funkcji pomiaru automatycznego pozwalając w prosty sposób 

dokładnie zmierzyć właściwości przebiegów. Zaawansowana 

funkcja auto-ustawienia dopasowuje parametry 

przechwytywania sygnału, tak aby maksymalnie wykorzystać 

możliwości oscyloskopu i poprawnie wyświetlić przebieg.  

 Funkcje pomiaru automatycznego, przechwytują przebieg 

i samoczynnie sprawdzają i wyświetlają zmierzone parametry 

na ekranie. Ponadto oscyloskop posiada funkcje matematyczne 

oraz funkcję FFT, które pozwalają natychmiastowo obliczyć i 

wyświetlić wyniki. Dzięki temu GDS-1052-U dostarcza 

wystarczająco informacji o badanych sygnałach bez potrzeby 

stosowania dodatkowych obliczeń. 

 

 



D. WYJŚCIE SYGNAŁU CAL  E. FUNKCJA Go/NoGo 

  

 

  

Oscyloskop GDS-1052-U posiada ulepszony wyjściowy sygnał 

kalibracyjny. Częstotliwość sygnału wyjściowego może być 

regulowana w zakresie od 1kHz do 100kHz, jak również 

użytkownik może regulować jego wypełnienie w zakresie od 

5% do 95%. 
 

Funkcja Go/NoGo sprawdza czy mierzony sygnał nie narusza 

zdefiniowanego przez użytkownika szablonu. Użytkownik 

może łatwo zdefiniować parametry własnego szablonu 

poprzez ustawienie odpowiedniego współczynnika tolerancji, 

określającego warunki jego naruszenia. Funkcja Go/NoGo 

może zliczać naruszenia szablonu lub przerwać pomiar w 

przypadku przekroczenia wybranego zakresu tolerancji. 

 
F. OPROGRAMOWANIE FREEWAVE  

   

Darmowe oprogramowanie Freewave, przeznaczone m.in. do 

oscyloskopu GDS-1052-U można pobrać ze strony GW Instek. 

Oprogramowanie pozwala na przesłanie całego 

wyświetlanego obrazu na komputer PC za pomocą portu USB, 

odświeżanie przebiegu odbywa się bardzo szybko dzięki 

czemu użytkownik ma podgląd niemalże w czasie 

rzeczywistym. 

 Oprogramowanie pozwala na zapisanie wyświetlanego obrazu 

do dalszych zastosowań np. w raporcie czy porórwnaniach 

pomiarów. Zapis następuje do formatu .bmp lub .jpg oraz 

surowych danych o przebiegu .csv. Dodatkowo 

oprogramowanie pozwala na zapis przebiegu w formacie .avi, 

tworząc tym samym film do późniejszego odtwarzania. 

Funkcja rejestracji wideo ułatwia obserwację zapisanego 

przebiegu z ciągłymi zmianami w wybranym przedziale czasu. 

 

G. FUNKCJA WYŁĄCZENIA AUTOSET  H. GWARANTOWANA OCHRONA 

 

 

 

W celach edukacyjnych, nauczyciele mogą nie chcieć używać 

funkcji Autoset, kiedy uczą inne osoby, jak używać 

oscyloskopu do pomiarów. Seria GDS-1000-U posiada 

możliwość zablokowania funkcji Autoset, aby umożliwić 

uczniom ręczną obsługę i ustawienia parametrów 

oscyloskopu, w celu wzbogacenia własnej wiedzy 

o oscyloskopach. 

 GW Instek wierzy w jakość i żywotnośc własnych produktów 

dlatego zapewnia globalny program Ograniczonej 

Dożywotniej Gwarancji (Limited Litetime Warranty), dla 

oscyloskopu GDS-1052-U. Program LLW, gwarantuje serwis 

urządzenia przez cały okres użytkowania produktu (do 5 lat po 

zakończeniu produkcji modelu). Aby uzyskać więcej 

informacji o programie LLW odwiedź stronę: 

www.gwinstek.com/en-global/LLW_Introduction/index lub 

skontaktuj się z firmą Merserwis pod adresem email: 

merserwis@merserwis.pl. 

http://www.gwinstek.com/englobal/LLW_Introduction/index
mailto:merserwis@merserwis.pl


PRZEDSTAWIENIE URZĄDZENIA 

 

1. Wyświetlacz 

Kolorowy wyświetlacz 5.7” TFT LCD oscyloskopu GDS-1052U, znacznie 

poprawia jakość wyświetlanych przebiegów, pozwalając na wyraźną 

obserwację szczegółów przebiegu w szerokim zakresie jego rejestracji. 

 

2. Pamięć i interfejs 

GDS-1052-U pozwala na zapisanie i późniejsze 

odtworzenie do 15 przebiegów w pamięci wewnętrznej 

urządzenia. Interfejs USB Host pozwala bezpiecznie 

przesłać i przechowywać dane na pamięci USB. Natomiast interfejs USB 

Device pozwala użytkownikom na zdalne sterowanie oscyloskopem. 

 

3. Wyjście sygnału CAL 

GDS-1052-U posiada rozszerzony sygnał kalibracji 1kHz. 

Częstotliwość sygnału wyjściowego może być regulowana w 

zakresie od 1kHz do 100kHz, jak również użytkownik może 

regulować wypełnienie w zakresie od 5% do 95%. 

 

4. Przyciski funkcyjne 

Przyciski funkcyjne służą do ustawienia niektórych parametrów takich 

funkcji jak, Akwizycja danych, Wyświetlacz, Kursory, Pomiar itp. 

 

5. Sterowanie pionowe 

Oddzielne sterowanie dla każdego kanału, pozwala na prostą i 

szybką obsługę. Nie wymaga już dzielenia jednego zestawu 

elementów sterujących dla obu kanałów.  

 

6. Sterowanie poziome 

System sterowania poziomego pozwala skonfigurować widok 

poziomy, przesunięcie poziome przebiegu oraz skalę poziomą 

 

7. Zaawansowane wyzwalanie 

Szybkie ustawienie wyzwalania w celu przechwycenia dowolnych 

sygnałów można wykonać za pomocą wyzwalania w trybie: 

Normalnym, Pojedynczym, Wymuszonym, Szerokością Impulsu, 

Wideo. 

 

50MHz Oscyloskop cyfrowy 

 
GDS-1052-U 



 

SPECYFIKACJA 

 GDS-1052-U 

OGÓLNE 

Kanały 

Pasmo 

Czas narastania 

2 

DC~50MHz (-3dB) 

7ns 

CZUŁOŚĆ PIONOWA 

Rozdzielczość pionowa 

Dokładność 

Sprzężenie wejścia 

Impedancja wejściowa 

Biegunowość 

Maksymalne napięcie wejściowe 

Procesy możliwe do  

wykonania na sygnale 

Zakres pozycji przesunięcia 

Ograniczenie pasma 

2mV ~ 10V/dz (1-2-5 przy) 

± (3% x |wartość odczytana| + 0.1 dz. + 1mV) 

AC, DC, GND 

1MΩ ±2%, ~15pF  

Normalna, odwrócona 

300V (DC+AC szczyt.), CAT II 

+, -, FFT 

 

2mV/dz ~ 50mV/dz: ±0.4V; 100mV/dz ~ 500mV/dz: ±4V; 1V/dz ~ 5V/dz: ±40V; 10V/dz: ±300V 

20MHz (-3dB) 

WYZWALANIE 

Źródło 

Tryb wyzwalania 

Typ wyzwalania 

Sprzężenie 

Czułość 

Kanały 1, 2, Linia, EXT 

Automatyczny, Normalny, Pojedyncza sekwencja 

Video, Zboczem, Szerokością Impulsu 

AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej (odrzucenie szumów) 

DC ~ 25MHz: 0.5 dz. lub 5 mV 

25MHz ~ 50/70/100MHz: 1.5 dz lub 15 mV 

WYZWALANIE EXT 

Zakres 

Czułość 

 

Impedancja wejściowa 

Maksymalne napięcie wejściowe 

±15V 

DC ~ 25MHz: ~ 50mV 

25MHz ~ 50/70/100MHz: ~15mV 

1MΩ±2%, ~16pF 

300V (DC+AC szczyt.), CAT II 

CZUŁOŚĆ POZIOMA 

Zakres podstawy czasu 

Tryb wyświetlania 

Pre-trigger 

Post-trigger 

Dokładność 

1ns/dz ~ 50s/dz (przyrost co 1-2.5-5); Przewijany: 50ms/dz ~ 50s/dz 

Główny, Okno, Zoom Okna, Roll, Tryb X-Y 

10 dz maksimum 

1 000 dz. 

±0.01%  

TRYB X-Y 

Wejście X 

Wejście Y 

Przesunięcie fazowe 

Kanał 1; 

Kanał 2; 

 ±3° przy 100kHz 

AKWIZYCJA DANYCH 

Próbkowanie w czasie 

rzeczywistym 

Próbkowanie w czasie 

ekwiwalentnym 

Rozdzielczość pionowa 

Rekord pamięci 

Tryb akwizycji 

Detekcja szczyty 

Średnia 

Maks: 250 MSa/s 

 

Maks: 25 GSa/s 

 

8 bitów 

Maks.: 4k punktów 

Normlany, Średni, Detekcja szczytu, Pojedyncza sekwencja 

10ns (500ns/dz ~ 50s/dz) 

2, 4 ,8 ,16 ,32 ,64 ,128 ,256 

KURSORY I POMIARY 

Pomiar napięcia 

Pomiar czasu 

Pomiary kursorami 

Auto licznik 

Pk-Pk, Max, Min, Amplituda, Wysokie, Niskie, Średnia, RMS, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot 

Częstotliwość, Okres, Czas Narastania, Czas Opadania, +Szerokość, -Szerokość, Współczynnik wypełnienia 

Różnica napięcia pomiędzy kursorami (ΔV) i Różnica czasu pomiędzy kursorami (ΔT) 

Rozdzielczość: 6 cyfr; Dokładność: ±2% 

Źródło sygnału: Wszystkie dostępne źródła wyzwalania, oprócz trybu wyzwalania w trybie video 

REGULOWANY SYGNAŁ KOMPENSACJI SONDY 

Zakres częstotliwości 

Zakres współczynnika 

wypełnienia 

1 kHz ~ 100 kHz, 1 kHz/krok 

5% ~ 95%, 5%/krok 

FUNKCJE PANELU KONTROLNEGO 

Autoset 

Zapis ustawień 

Zapis przebiegów 

Automatyczna regulacja nastaw poziomych, pionowych i wyzwalania 

15 zestawów ustawień 

15 zestawów przebiegów 

SYSTEM WYŚWIETLANIA 

Rodzaj 

Rozdzielczość 

Siatka 

Jasność  

5,7” TFT LCD kolorowy 

320 x 234 px (poziomo x pionowo) 

8 x 10 podziałek 

Regulowana 



INTERFEJSY 

USB Device 

USB Host 

USB 1.1 & USB 2.0 (Nie wspiera interfejsów USB 3.0 lub wyżej) 

Obraz (BMP), dane przebiegu (CSV) i ustawienia (SET) 

ZASILANIE 

Napięcie 

Częstotliwość 

100 ~ 240V AC, zakres wybierany automatycznie 

48 ~ 63 Hz, zakres wybierany automatycznie 

INNE 

Dodatkowe funkcjonalności Funkcja Go/NoGo, Rejestracja danych, Wielojęzyczne Menu, Pomoc online 

MASA I WYMIARY 

Wymiary 310 x 142 x 140 (szer. x wys. x gł.) 

Masa Około 2,5 kg 

 Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego informowania 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  AKCESORIA OPCJONALNE 

GDS-1052-U  50MHz, 2-kanałowy oscyloskop cyfrowy GTL-246 

GTL-110 

GSC-006 

GTP-033A  

Kabel USB, USB 2.0, Typ A-B, 1200mm 

Przewód BNC-BNC 

Materiałowa torba transportowa 

Sonda pasywna, 35MHz, 1:1, BNC (P/M)  

WYPOSAŻENIE 

Skrócona instrukcja użytkowania, Instrukcja użytkowania CD x1, Kabel zasilający x1 

Sondy pomiarowe (jedna na każdy kanał): 

GTP-070B-4: 70MHz (10:1/1:1) Przełączalna sonda pasywna do GDS-1052-U 

DARMOWE OPROGRAMOWANIE 

Program Program FreeWave Sterownik Sterownik USB, LabView 

 
 


