
 

 

 
 
Új, R&S®NRX típusú RF-teljesítménymérő: mérési elrendezések gyors 
beállítása, még összetett rendszerek esetén is 
 

         
A beállítási műveleteken végigvezető, érintőképernyős kezelőfelülettel látta el új 

RF-teljesítménymérőjét a Rohde & Schwarz.  Az R&S®NRX típusú készülék akár négy 

csatornát is képes kezelni, melyekhez teljesítménymérő szondák széles választékát 

kínálja a gyártó. A világon ez az első berendezés, amely lezáró jellegű és 

iránycsatolós szondákat egyaránt támogat. 

A korszerű rendszerekben komoly kihívást jelent a rádiófrekvenciás jelek teljesítményének 

precíziós mérése. R&S®NRX típusú műszere kifejlesztésével a Rohde & Schwarz a 

vizsgálatok beállítását és végrehajtását kívánta áttekinthetőbbé tenni, megkönnyíteni. 

Ezzel a készülékkel többcsatornás, akár különböző mérőfejekkel történő, szinkronizált 

mérések is végezhetők. 

A teljesítménymérő egy 5 coll átmérőjű érintőképernyőn keresztül kezelhető, a beállítási 

műveleteket nagyméretű nyomógombok segítik. Logikai kalibrálással is támogatja 

felhasználóját a készülék, kétséges esetekben felhívva a figyelmet az esetleges 

ellentmondásokra. Szükség esetén az előlap kezelőszerveivel is elvégezhető minden 

beállítás.  

Az R&S®NRX alapesetben két darab, masszív felépítésű teljesítménymérő-aljzattal 

rendelkezik, melyek száma igény esetén négyig növelhető. Mindezeken felül USB- vagy 

Ethernet-felületen keresztül további szondák is csatlakoztathatók a készülékhez. 

Teljesítménymérő szondák széles választéka 

A Rohde & Schwarz kínálatában szereplő összes lezáró jellegű teljesítménymérő szonda 

hozzácsatlakoztatható a műszer mérőfej-aljzataihoz. Az R&S®NRX-B9 típusú illesztőmodul 

segítségével az R&S®NRT-Z sorozatú, irányított teljesítménymérő-szondák kezelésére is 



 

alkalmassá tehető a készülék, lehetővé téve a teljesítménymérést mind a haladó, mind a 

visszavert irányban. 

Beépített referenciajel-generátor 

A kiegészítésként (opcióként) rendelhető, R&S®NRX-B1 típusú szonda-ellenőrző 

egységgel kétséges esetekben megvizsgálható egy adott mérőfej működése. A precíziós, 

50 MHz / 1GHz-es referenciajel-generátor modul folytonos hullámú és meredek fel/lefutású 

impulzusjeleket egyaránt képes előállítani. 

A Rohde & Schwarz idén tavasszal, március 19. és 21. között mutatta be az R&S®NRX 

típusú teljesítménymérőt a Stuttgartban megrendezett EMV szakkiállításon. A gyártótól már 

most is megrendelhető ez az eszköz, és kijelölt forgalmazóinál is hamarosan kapható lesz. 

Az R&S®NRX a már bevált R&S®NRP2 típusú teljesítménymérő utódja.  

További információk az alábbi honlapon találhatók: 

www.rohde-schwarz.com/ad/press/nrx. 

 

http://www.rohde-schwarz.com/ad/press/nrx

