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EMC mérővevő – kompromisszumok nélkül 
 
 
 Az olaszországi PMM hivatalosan ez év márciusában a düsseldorfi EMC 2006 kiállításon 
mutatta be először legújabb, minősítő mérésekre alkalmas mérővevőjét. 
 A gyártó nem csak a mérővevők fejlesztése és gyártása területén rendelkezik nagy 
tapasztalattal (előminősítő és minősítő készülékek), hanem jelentős szerepet játszik az EMC 
szabványok kidolgozásában tevékenykedő szervezetek munkájában (CISPR, IEC, CENELEC, 
Italian National Commitee), illetve 1981 óta akkreditált kalibrációs központ is. 
 Az újonnan bemutatott készülék fizikailag kettő külön egységből épül fel. Az egyik az u.n. 
alapkészülék 9010 típusjellel, mely a 10Hz-30MHz sávban a vezetett, míg a 9030 típusjelű a 
30MHz-3GHz sávban a sugárzott zavarok mérésére alkalmas.  
 
                                                                                        A műszer több egyedülálló                              
                                                                                     tulajdonsággal rendelkezik. Az egyik,  
                                                                                     hogy  teljesen digitális elven mûködik (kivéve  
                                                                                     a bemeneti előválasztót), így a kalibráció  
                                                                                     szinte szükségtelen, a mérés  
                                                                                     megismételhetősége és pontossága  
                                                                                     kimagasló. A digitális jelfeldolgozás  
                                                                                     leegyszerűsíti a műszer későbbi upgrade- 
                                                                                     jét, ez csupán szoftverfrissítés kérdése 
(pl. Click Meter), továbbá igen gyors mérést tesz lehetővé a speciálisan erre a célra 
kifejlesztett mikroprocesszor (DSP) segítségével. Pl. a CISPR-A sávot (9kHz-150kFz) 1 
(egy) másodpercen belül pásztázza végig. 
 Szintén egyedülálló az a megoldás, hogy a 30MHz-3GHz mérésére alkalmas „részegység” 
(9030) igen kis méretének, akkumulátoros működésének köszönhetően közvetlenül az 
antennához csatlakoztatható, és a jelek további feldolgozás céljából optikai kábelen keresztül 
(átviteli sebesség 2,5GB/s) jutnak a 9010 alapkészülékbe.  
Ezzel a megoldással jelentősen megnő a mérési  
pontosság, kiküszöbölve az RF kábelek okozta  
hibákat (veszteség, illesztetlen vagy hibás csatlako- 
zások, stb.) A sebesség ennél az egységnél is kiemel- 
kedő, a teljes sáv pásztázása csupán 8 másodpercet  
vesz igénybe. 
 A készülék alkalmas különböző detektorokkal (QP,  
PK, AVG, RMS) történő egyidejű mérésre. A külön- 
böző szabványoknak megfelelő határértékek előre  
programozva megtalálhatóak a műszerben, azonban  
a felhasználó saját igényei szerint is beállíthatja  
azokat. Pásztázó üzemmódban a kurzor segítségével  
könnyen leolvasható a mért görbe frekvencia és  
amplitudó értéke. Antennával vagy pl. mérőfogóval  
történő méréseknél a korrekciós tényezők egyszerûen  
eltárolhatóak. 
 A 9010-es alapkészülék  rendelkezik egy beépített  
nagy pontosságú generátorral (tracking  generator) is (10Hz-50MHz). 
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