
A Rohde & Schwarz bemutatja R&S® RTO sorozatú csúcskategóriás 
oszcilloszkópjainak új, 600 MHz-es változatát  
Ritkán fellépő jelhibák gyors észlelése különösen nagy jelbefogási sebesség mellett, kiszajú bemeneti 
fokozatok által biztosított kiváló jelhűség, könnyen kezelhetőséget nyújtó intuitív felhasználói kezelőfelület: 
ezeket kínálják az 1 GHz-es és 2 GHz-es sávszélességű, R&S® RTO sorozatú műszerek, és még ennél sokkal 
többet. 
Annak érdekében, hogy a felhasználók szélesebb köre is kihasználhassa e lehetőségeket, a Rohde & Schwarz 
megjelentette csúcskategóriás oszcilloszkóp-családjának új, 600 MHz-es típusváltozatát. 

Az 1 GHz-es és 2 GHz-es sávszélességű, R&S® RTO  sorozatú berendezések nagy mérési pontosságukkal, könnyen 
kezelhetőségükkel és gyorsaságukkal segítik felhasználóik munkáját, de az 1 GHz alatti frekvenciákon is sok esetben 
szükség van ezekre a képességekre. Mindezek miatt bővítette a Rohde & Schwarz a csúcskategóriás oszcilloszkóp-
családját egy 600 MHz-es típusváltozattal. „Az R&S® RTO család új, 600 MHz-es változata egy egyedi készülék, 
amely lehetőséget nyújt összetett, mélységi vizsgálatokra az alacsonyabb sávszélességű tartományban” ― 
magyarázza Jörg Fries, a Rohde & Schwarz Oszcilloszkóp-alrészlegének vezetője. 

Az R&S® RTO sorozatú, csúcskategóriás termékcsoportjához különleges, a digitalizált mérési értékeket valós időben 
feldolgozó ASIC-et fejlesztett ki a Rohde & Schwarz. Párhuzamos feldolgozási képességének köszönhetően 
példátlanul gyors számítási sebességgel rendelkezik ez az ASIC, másodpercenként egymillió hullámforma elemzését 
végrehajtva. A hagyományos oszcillioszkópok a jelbefogási ciklusuk mindössze 0,5%-ában mintavételezik a jeleket, a 
Rohde & Schwarz azonban 20-szorosára, azaz a jelbefogási ciklus 10%-ára növelte az aktív jelbefogási időt. Még 
ilyen gyors működés mellett is rendelkezésre áll minden méréseket támogató beállítási lehetőség és elemző funkció, 
a működés lassulása nélkül. 

A Rohde & Schwarz a trigger- (szinkronizációs) fokozat tervezését is újszerűen közelítette meg. Az elsőként 
bevezetett teljesen digitális szinkronizációs elrendezés a trigger- és a mintavételezett jeleket ugyanolyan időalappal, 
egyazon jelúton továbbítja. E megoldás rendkívül alacsony trigger-bizonytalanságot és a jelalakhoz sokkal 
pontosabban illeszthető szinkronizálást eredményez. 

A R&S® RTO sorozatú oszcilloszkópok kiszajú bemeneti fokozata és egymagos A/D átalakítója is hozzájárul a 
készülékek kiemelkedő pontosságához. Az A/D-konverter 10 Gminta/másodperc mintavételi frekvenciával működik és 
kiemelkedően nagy, 7 bitet meghaladó dinamikatartománnyal rendelkezik. Mindezek minimális jeltorzulást és 
alacsony belső zajszintet eredményeznek. 

A R&S® RTO típusú műszerek rendkívül egyszerű érintőképernyős vezérlése a felhasználóbarát kezelhetőséget új 
szintre emelte, így nem csoda, hogy e megoldás hamar népszerű lett a piacon. Az intelligens képernyő-elrendezés 
félig áttetsző párbeszédablakokat, az aktuális hullámformákat megjelenítő előnézeti ikonokat és egy testre szabható 
eszköztárat is tartalmaz, így a felhasználók gyorsan és hatékonyan végezhetnek el akár összetett mérési feladatokat 
is. A 10,4 coll átlójú érintőképernyő a jó használhatóságot és a kompakt felépítést ideálisan ötvözi. 

A R&S® RTO sorozat oszcilloszkópok két- és négycsatornás, 600 MHz sávszélességű változatai, valamint a 
megfelelő aktív és passzív mérőfejek már megrendelhetők a Rohde & Schwarztól. Az oszcilloszkópokról további 
információk a www.scope-of-the-art.com honlapon találhatók. 
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