
Tab. 1. Najważniejsze dane techniczne oscyloskopu RTM 1054  

Liczba kanałów pomiarowych 4 

Impedancja 50 Ω +/-1,5% 
1 MΩ +/-1% 13 pF +/-1 pF 

Pasmo analogowe (-3 dB) 500 MHz dla 1 MΩ 
>500 MHz dla 50 Ω 

Dolna częstotliwość dla sprzężenia AC (-3 dB) <5 Hz 

Ograniczniki pasma 400 MHz, 200 MHz, 20 MHz 

Czas narastania 700 ps 

Czułość 1 mV/dz...1 V/dz (50 Ω) 
1 mV/dz...10 V/dz (1 MΩ 

Maksymalne napięcie wejściowe 5 VRMS, max 30 Vp (50 Ω) 
150 VRMS, max 200 Vp (50 Ω) 

Separacja kanałów >50 dB (f<500 MHz) 

Zakres podstawy czasu 1 ns/dz...50 s/dz 

Dokładność podstawy czasu 10 ppm 

Częstotliwość próbkowania w czasie 
rzeczywistym 

2,5 GSa/s (4 kanały) 
5 GSa/s (2 kanały) 

Częstotliwość próbkowania w czasie 
ekwiwalentnym 

100 GSa/s 

Długość rekordu 4 Mpróbki dla każdego kanału przy próbkowaniu 
2,5 GSa/s 
8 Mpróbek dla każdego kanału przy próbkowaniu 
5 GSa/s 

Tryby decymacji sample, peek detect, high resolution 

Tryby wyświetlania przebiegów OFF, evenlope, smooth, average 

Szybkość wyświetlania przebiegów >10000 przebiegów/s 

Tryby wyzwalania auto, normal, single, n single 

Typy wyzwalania edge, width, video, pattern, serial bus 

Pomiary automatyczne mean, mean cycle, RMS, RMS cycle, amplitude, 
top level, base level, peak-to-peak, max. peak, 
min. peak, period, frequency, positive pulse 
count, negative pulse count, rising edge count, 
falling edge count, positive pulse width, negative 
pulse width, positive duty cycle, negative duty 
cycle, rise time, fall time, standard deviation 

Pomiary kursorowe voltage, time, ratio x, ratio y, pulse count, peak 
values, RMS, mean, rise time, vertical marker 

Obliczenia matematyczne addition, subtraction, multiplication, division, 
maximum, minimum, square, square root, 
absolute value, positive wave, negative wave, 
reciprocal, inverse, log10, ln, derivation, 
integration, lowpass filter, highpass filter 

Typy oscylogramów Yt, XY, XYZ, zoom, FFT 

Interpolacja sin(x)/x 

Persystencja 50 ms...9,6 s; nieskończona 

Liczba markerów do 16 

Liczba przebiegów referencyjnych Do 4  

Wyświetlacz 8,4” LCD TFT kolorowy 

Matryca 1024×768 pikseli (XGA) 

Zasilanie AC 100...240 V 50 Hz lub 60 Hz 
<120 VA 

Pobór mocy <100 W 

Wymiary 403×189×142 mm 

Masa 4,9 kg 

 


