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Rakenna oma skooppisi ! 
Tektronix MDO4000C   

 

 

 

 

 

 

Rakennusohjeet kolmannen sukupolven yhdistelmäskooppille, Tektronix MDO4000C.  
Siinä voi olla on jopa 6 laitetta yksissä kuorissa.  Tarpeittesi mukaan eikä mitään ylimääräistä. 

Nyt ja tulevaisuudessa! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oskilloskooppi 

2. Spektrianalysaattori 

3. Vapaan aaltomuodon funktiogeneraattori 

4. Logiikka-analysaattori 

5. Protokolla-analysaattori 

6. Digitaalinen jännitemittari /taajuuslaskin 
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Tektronix´n uudessa MDO4000C sarjassa 
yhdistyvät 6 eri suorituskykyistä laitetta, 

joten se vastaa 
erinomaisesti 
tämäpäivän sekä 
tulevaisuuden 
mittaushaasteisiin. 

Siinä on tehokas ja 
monipuolinen Triggeri, joka mukautuu 
sovellusten mukaan.  Aaltoetsivä 
(WaveInspector), joka etsii halutut ilmiöt 
pitkästä muistista nopeasti ja helposti 

Tektronix MDO4000C on ainoa markkinoilla 
oleva skooppi, jossa analogia- digitaali- ja RF 
signaalit on aikakorreloitu keskenään. 
Siksi se on parempi kuin tavalliset skoopit tai 
erilliset spektrit ja vielä pinessä tilassa. 

Loistava työkalu langattomien sovellusten 
mittauksiin sekä EMI häiriöiden 
paikallistamiseen ja EMIn esimittauksiin. 

 

Spektrianalysaattori on aikakorreloitu 
analogia- j a digitaalisignaalien kanssa, joten 
häiriölähteet on helpompi paikallistaa kuin 
skoopin FFT:llä tai erillisellä spektrillä. 

Aikakorreloinnin vuoksi selvität helposti syy 
seuraus tapahtumat, mitkä muuten jäävät 
helposti näkymättä yhden tason laitteilla. 

Tehokkaampi spektri 
Spektrien mittauskaista on tyypillisesti 3MHz-  
10-20MHz, kallimmissa malleissa yli 100MHz. 
MDO4000C mittauskaista on 1-3.75GHz ei 
siis MHz.  Tämä tietysti myös kertaliipaisulla.  
Edullisin työkalu sinulle, joka työskentelet 
laajakaistaisten RF sovellusten parissa tai 
kapeiden pulssien kanssa, jotka taajustasossa 

leviävät laajalle spektrille.  Laitteella voidaan 
myös tehdä analogiset- ja digitaaliset 
modulaatiomittaukset 
vektorisignaalianalyssaattorin tapaan. AM, 
FM, PM, Wimax, LTE, Tetra, Bluetooth, WLAN 
a/b/g/j/n/ac sekä tutkamittaukset voidaan 
tehdä kätevästi realiaikaisella yhteydellä 
SignalVuPC ohjelmalmaan. 
Pyydä erillinen esite. 

RF-mittauksia myös probella 
RF-mittauksia varten spektrin sisäänmenoon 
voidaan laittaa sovitin, jolloin mittauksissa 

voidaan käyttää 
erittäin pieni- 
kapasitanssisia 
aktiiviprobeja, jotka 
eivät kuormita 
mittauspistettä, niin 
kuin tyypilliset 
passiiviprobet. 

Kätevä RF-etuvahvistin 
Vahvistin toimii koko taajusalueella (9kHz -

6GHz) ja sen 
vahvistus on 12db.   
Erittäin pieni-
kokoisena se on 
helppo pitää aina 
mukana, eikä 
tarvitse ulkoista 
poweria. 

 
50MHz generaattori 
Skoopin sisällä voi olla myös 50MHz vapaan 
aaltomuoden fuktiogeneraattori, joten taas 
säästyy arvokasta pöytätilaa. Sillä voit luoda 
perus signaalien lisäksi omia aaltomuotoja. 
Mittaa signaali skoopilla.  Lataa se 
generaattoriin ja lisää siihen vaikka kohiaa tai 
editoi muutoin tarpeittesi mukaan.  
 
Generaattori on myös kätevä eri suotimien 
mittauksissa. 
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vapaan aaltomuodon fuktiogeneraattori

 

 

Tehokkaampi Logiikka-analysaattori 
Skoopin sisällä voi olla myös 16 kanavainen 
tehokkaampi logiikka-anlalysaattori. Se 
nappaa helposti kiinni nopeatkin häiröt, sillä 
sen suurin erottelukyky on 121ps. Pitkään, 
10Mb, muistiin mahtuu riittävästi tietoa 
vaikeimmistakin taphtumista. 

 

 

Kätevä protokolla-analysaattori 

Sisäisellä protokolla analysaattori on 
väylämittauksien työjuhta. Se toimiin kaikilla 
kanavilla olivatpa ne sitten analogia- tai 
digitaalikanavia.  Pitkään, 10Mb, muistiin 
mahtuu riittävästi tietoa vaikeimmistakin 
taphtumista.  Tapahtumataulukko auttaa 
ohjelmistosuunnittelijaa tapahtumien 
seurannassa.  Paljon aikaa säästävä 
Aaltoetsivä toimii kätevästi myös protokolla-
analysaattorissa. 

 

 

 

 

 

  

Rakenna oma skooppisi allaolevan ohjeen mukaan. 

Lähetä kokoonpanosi aarne.vikstrom@tekfinland.fi  

Tarkistamme kokoonpanon toimivuuden ja saat 
erikoistarjouksen paluupostissa. 

Kiitos 
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Näin rakennat oman skooppisi ! 

Tektronix MDO4000C malli on täysin räätälöitävissä tarpeittesi mukaan nyt ja tulevaisuudessa. 
Voit koota oman skoopin tämänpäivän tarpeittesi mukaan ja päivittää sitä myös tulevaisuudessa. 
Tektronix MDO4000C on riskitön vaihtoehto, joka skaalautuu aina tarpeittesi mukaan.  

Kokoa oma skooppisi ja lähetä kokoonpanosi meille aarne.vikstrom@tekfinland.fi 
Tarkistamme kokoonpanon toimivuuden ja saat siitä sitten erikoistarjouksen.   

1) Paljonko haluat kaistaleveyttä ? 

*= voidaan päivittää jälkikäteen 1 GHz asti. 

 

2) Mitä muuta haluat ? 

Haluan Malli Kuvaus 

 MDOAFG * lisää 50MHz vapaan aaltomuodon funktiogeneraattori 

 MDOMSO * lisää: 16 digitaalikanavaa + logiikka probet, ajoitusnopeus 60,6 ps 

 SA3 * lisää aito Spektrianalysaattori, 9kHz - 3GHz 

 SA6 * lisää: aito spektrianalysaattori, 9kHz - 6GHz 
*= voidaan lisätä myös jälkikäteen. 

 

3) Mitä Protokollaa haluat mitata? 

Protokolla-analysaattorilla datan purku, väylätriggeri ja pitkän muistin etsintätyökalut 

Aaltomuoto + väylänäyttö sekä tapahtumataulukko softareille. 

Haluan Malli Kuvaus 
 DPO4AERO * Aerospace (MIL-STD-1553) 
 DPO4AUDIO * Audio (I2S, LJ, RJ ja TDM) 
 DPO4AUTO * Automotive (CAN, LIN) 
 DPO4AUTOMAX* Automotive (CAN, LIN, FlexRay) 
 DPO4COMP * Computer (RS-232/422/485) 
 DPO4EMBD * I2C, SPI 
 DPO4ENET * Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX) 
 DPO4USB * USB 2.0 (Low speed , Full speed ja High Speed) 

High Speed tarvii 1GHz kaistan ja differentiaaliproben 
*= voidaan lisätä myös jälkikäteen. 

 

Haluan Malli Analooginen 
kaistaleveys 

Kanavia Näytteenotto 
nopeus 

Muistin 
pituus 

AaltoEtsivä 
Wave Inspector 

 MDO4024C 200 MHz * 4 2.5Gs/s 20Mb Vakiona 

 MDO4034C 350 MHz * 4 2.5Gs/s 20Mb Vakiona 

 MDO4054C 500 MHz * 4 2.5Gs/s 20Mb Vakiona 

 MDO4104C 1 GHz 4 5 Gs/s 20Mb Vakiona 
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4) Erityistoimintoja 

Haluan Malli Kuvaus 

 DPO4LMT Maskitestaus omilla rajoilla 

 DPO4PWR Tehoelektoniikan mittaussovellus: tehon laatu, kytkentähäviöt, 
harmonisten mittaus, turvallisen toimita-alueen mittaus(SOA), 
modulointi, rippeli sekä muutosnopeus (dI/dt, dV/dt mittaukset 

 MDO4TRIG  Laajennettu RF-tasotriggeri, jolloin RF signaali voi olla liipaisun 
lähteenä seuraaville liipaisutoiminnoille:  
Pulse width, Runt, Timeout, Logic ja Sequence. 

*= voidaan lisätä myös jälkikäteen. 

Nämä kaupan päälle, pelkällä rekisteröinillä 

Haluan Malli Kuvaus 

Kyllä Digitaalinen jännitemittari ACRMS, DC, AC + DCRMS 
4-numoroinen 

Kyllä Taajuuslaskin 5-numeroinen 

 

Tektronix MDO4000C  
Markkinoiden aino laite, 

joka mittaa nämä kaikki kerralla, aikakakorreloidusti 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusohjeet, tilaukset, esittelyt ja lisätiedot: 
 
Aarne Vikström, 0400 285 390, aarne.vikstrom@tekfinland.fi 
Mittauslaitteita vuodesta 1978 alkaen. 


