
 

 

R&S ZNL típusú hálózatanalizátor és R&S FPL1000 típusú 

spektrumanalizátor: kompakt, hordozható műszercsalád 
 

A Nürnbergben megrendezett, 2017. évi European Microwave Week szakkiállításon 

új, kompakt, hordozható és sokrétű műszercsaládot mutatott be a Rohde & Schwarz. 

Az R&S®ZNL típusú hálózatanalizátor és R&S®FPL 1000 típusú spektrumanalizátor 

alkotta készülékcsoport egyaránt használható kutatáshoz, szervizeléshez és 

gyártástechnikai célokra is. Mindkét új berendezés az átfogó mérési lehetőségeinek 

köszönhetően jövőbiztos befektetést jelent, felépítése tekintetében pedig lehet 

egyszerű spektrumanalizátor (R&S®FPL1000) vagy hálózatanalizátor (R&S®ZNL), de az 

utóbbiban ― spektrumanalizátoros képességekkel és teljesítménymérő-fej 

kezelésével kiegészítve ― akár háromféle műszer is ötvözhető. 

Az R&S ZNL típusú hálózatanalizátor és az R&S FPL1000 típusú spektrumanalizátor piacra dobásával a legfontosabb 

rádiófrekvenciás mérésekhez, például antennák, csillapítók, szűrők és erősítők tulajdonságainak vizsgálatához kínál 

rugalmas műszereket a Rohde & Schwarz. A felsoroltakon túlmenően jelforrások bemérésére, spektrális jellemzésére 

is alkalmasak ezek a berendezések, analóg és digitális jelek demodulálása, valamint precíziós teljesítménymérés 

mellett. 

Az új készülékcsaládba tartozó műszerek mérete mindössze 408 mm x 235 mm, ezzel a hagyományos asztali 

berendezésekhez képest 60%-kal több hely takarítható meg. Kijelzőjük nagyméretű, 10.1 coll átmérőjű, WXGA 

felbontású érintőképernyő, melyről jól leolvashatók a mérési értékek. A középponti frekvencia és a referenciaszint 

érintéssel is beállítható, a megjelenített kép pedig vízszintes és függőleges irányban is nagyítható. A csupán 6 kg és 

8 kg közötti tömeggel rendelkező műszereken fogantyú is található, igény esetén pedig akkumulátorral is 

felszerelhetők a készülékek, így könnyedén hordozhatók és bárhol használhatók, ahol szükség van rájuk. 

R&S ZNL: egyszerű hálózatanalizátortól háromféle műszer képességeit ötvöző 

univerzális berendezésig 

Az 5 kHz-től 3 GHz-ig vagy 6 GHz-ig működő R&S ZNL kitűnően használható különféle rádiófrekvenciás eszközök 

bemérésére, ipari elektronikai és rádiókommunikációs területeken egyaránt. Igen jó működési paraméterekkel 

rendelkezik, dinamikatartománya akár 130 dB szélesre is megnövelhető (jellemző érték), kimeneti teljesítményszintje 

pedig -40 dBm és tipikusan +3 dBm közötti lehet. Nagyon gyors működésű, a mérési idő ― például ― lerövidíthető 

16.7 ms-ra (401 pont, 100 kHz-es KF-sávszélesség, 200 MHz-es frekvencia-átfogás és kétkapus kalibrálás esetén). A 

műszer általános képességei közé tartozik a referenciasík és a mérendő eszköz közötti hálózatok, illetve befoglaló 

egységek hatásának kompenzálása, időtartománybeli mérések, valamint automatikus kalibráló egységek támogatása 

is. 

Az R&S ZNL típusú hálózatanalizátor lehetőségei azonban még az eddig említetteken is túlmennek: egy teljes körű 

spektrumanalizátor blokkal is kiegészíthető a műszer, sőt, egy R&S NRP sorozatú mérőszondával együtt 

teljesítménymérőként is használható. Az R&S ZNL tehát ténylegesen háromféle készülék képességeit egyesítheti, így 



 

 

folyamatosan változó mérési feladatok is könnyedén teljesíthetők vele ― a kutató- és szervizlaborok számára 

jelentős költségmegtakarítást téve lehetővé. 

 

 

R&S FPL1000: sokrétű funkciókkal felvértezett spektrumanalizátor 

Az R&S FPL1000 típusú spektrumanalizátor az 5 kHz és 3 GHz közötti tartományban képes működni. Ez a berendezés 

is igen jó rádiófrekvenciás paraméterekkel rendelkezik: fáziszaja jellemzően –108 dBc szintű a vivőtől 10 kHz-es 

távolságra mérve, 1 GHz-es frekvencián, a kiegészítésként rendelhető előerősítőjével pedig -167 dBm-re szorítható le 

az átlagos megjelenített zajszintje (DANL). E tulajdonságai és könnyű kezelhetősége következtében kiválóan 

használható mind laborokban, mind gyártásban és szervizekben is.  

Mind a hálózatanalizátorba beépített spektrumanalizátor-blokkal, mind az önálló, R&S FPL1000 típusú 

spektrumanalizátorral igen sokféle frekvenciatartománybeli mérés végezhető el: meghatározható a 

csatornateljesítmény, a szomszédos csatornás szivárgási arány (ACLR), a jel-zaj viszony, a parazita összetevők szintje, 

harmonikus torzítás, harmadrendű torzítási metszéspont (TOI), valamint AM esetén a modulációs mélység. Mindezek 

mellett sokrétű jelölő-funkciókkal is rendelkezik ez a műszer. Az R&S FPL1-K7 jelű kiegészítés analóg jelek analízisét 

teszi lehetővé. Ehhez kapcsolódóan az elemzési sávszélesség alapesetben 10 MHz, amely külön opcióval 40 MHz-re 

bővíthető. Digitálisan modulált adások az R&S VSE szoftver, valamint az R&S VSE-K70 jelű kiegészítés segítségével 

analizálhatók. Az R&S FPL1-K30 jelű opció, amely a spektrumanalizátorba és a hálózatanalizátorba egyaránt 

beépíthető, egy külső zajforrással együtt zajtényező vizsgálatát teszi lehetővé. 

A műszerek már megrendelhetők a Rohde & Schwarz-tól, további információk a következő honlapon találhatók: 
www.rohde-schwarz.com/ad/press/analyzers 
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