
Kiváló jelhűség és könnyen kezelhetőség jellemzi a Rohde & Schwarz 
differenciális mérőfejeit 
 
Napjaink elektronikus áramkörei egyre inkább nagysebességű illesztőfelületekre épülnek, ami 
szimmetrikus jelek és földhöz viszonyított szintek mérését egyaránt szükségessé teszi. A 
Rohde & Schwarz új, kiváló jellemzőkkel rendelkező differenciális mérőfejeket kínálva 
támogatja ügyfeleit e területeken. 

Nagysebességű illesztőket szinte mindenhol használnak: a vezeték nélküli kommunikációs- és 
elektronikai iparban, az űr- és repüléstechnikában, védelmi területeken, továbbá orvosi eszközökben 
is. Ezen rendszerek földfüggő vagy szimmetrikus jeleinek elemzéséhez differenciális mérőfejre van 
szükségük az áramköröket és szoftvereket fejlesztőknek egyaránt. Hasonlóképpen, a szimmetrikus 
órajelek sem vizsgálhatók csupán egypólusú mérőfejekkel, mert a fel- és lefutó élek helyét pontosan 
kell megállapítani a megfelelő kiértékelések érdekében. Mindkét esetben nagy érzékenységet, széles 
dinamikatartományt és a vizsgált eszköz munkapontjára vonatkozóan minimális terhelést kell 
biztosítani. A Rohde & Schwarz ezeket a szempontokat figyelembe véve tervezte meg új, differenciális 
mérőfejeit. 

A mérőfejek érzékenysége kulcsfontosságú, mert a kis jelamplitúdók erősen ki vannak téve a zavarok 
hatásának, így körültekintően kell őket vizsgálni. A Rohde & Schwarz mérőfejeinek zajszintje 
különösen alacsony (jellemzően 3 mV), dinamika tartományuk pedig páratlanul széles. 1 MΩ-os 
egyenáramú bemeneti impedanciájuknak és alacsony, 0,6 pF-os bemeneti kapacitásuknak 
köszönhetően a vizsgált egység munkapontját kismértékben terhelik csak. Még nagy frekvenciákon is 
széles (±5 V-ig terjedő) dinamikatartományuknak köszönhetően gyors, földfüggő jelek mérésére is 
képesek, torzítás nélkül. Az egyenszint-eltolódási és erősítés-hibájuk igen alacsony a teljes 
hőmérséklettartományukban, így nem kell a méréseket megszakítani kompenzálás vagy újrakalibrálás 
végett, ha a hőméréséklet megváltozik. 

A jelhűség és megbízható mérések mellett a könnyen kezelhetőség is fontos szempont ügyfeleink 
igényeinek kielégítésekor: az alapműszer a mérőfej fejegységébe beépített mikrokapcsoló 
segítségével egyszerűen vezérelhető. Bizonyos funkciók  mint például indítás/leállítás, automatikus 
beállítás vagy képernyőtartalom eltárolása  rendelhetők hozzá ehhez a gombhoz, a mindennapi 
használat megkönnyítése érdekében. A fejegység az ún. R&S ProbeMeter eszközt is tartalmazza, 
amely közös módusú és szimmetrikus egyenfeszültség-értékeket szolgáltat, az alapműszer 
beállításaitól függetlenül. Ez az első olyan eset, hogy egy differenciális mérőfej lehetővé teszi a közös 
módusú munkapont azonnali leolvasását.  

A mérőfejek az R&S RTO és R&S RTM sorozatú oszcilloszkópokhoz, továbbá az R&S RT-ZA9 típusú 
illesztőegység segítségével a Rohde & Schwarz spektrum- és hálózatanalizátoraihoz is 
hozzácsatlakoztathatók. 

Az R&S RT-ZD20 és R&S RT-ZD30 típusú differenciális mérőfejek már megrendelhetők a 
Rohde & Schwarz-tól. További információk az oszcilloszkópok választékával kapcsolatban a 
www.scope-of-the-art.com honlapon találhatók. 
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