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Rohde & Schwarz lancerer nye vektor 
netværksanalysatorer 
Rohde & Schwarz er klar med to nye familier af vektor 
netværksanalysatorer, der bl.a. udmærker sig med en 
dynamikområde på op til 140 dB, korte måletider og en høj 
brugervenlighed. 

Rohde & Schwarz introducerer nu R&S ZNB og R&S ZNC 
familierne af vektor netværksanalysatorer. Med et 
dynamikområde på op til 140 dB, en sweep-tid på 4 ms med 401 
punkter og fremragende stabilitet sigter de mod krævende 
applikationer i produktion og udvikling af RF komponenter, 
specielt inden for radio- og elektronikindustrier. 

Netværksanalysatorerne dækker frekvensområderne fra 9 kHz til 
3 GHz eller 4.5 GHz eller 8.5 GHz. Både R&S ZNB og R&S ZNC 
har en stor touchscreen, som giver brugerne adgang til alle 
instrumentfunktioner med kun tre betjeningstrin. Skærmen har 
rigelig plads til resultater, idet den viser selv omfattende 
målinger på en tydelig og enkel måde. 

 

R&S ZNB, den kraftigste af de to instrumenter, giver 
udviklingslaboratorier og produktionslinier ydelses-egenskaber, 
som tidligere kun fandtes i high-end analysatorer. R&S ZNB 
dækker frekvensområdet fra 9 kHz til 4.5 GHz eller 8.5 GHz og 
fås både i en toports og fireports modeller. Dens brede 
dynamikområde på 140 dB, lave sporstøj på 0.004 dB (RMS) og 
høje udgangseffekt på op til +13 dBm, som kan indstilles 
elektronisk i et område på 90 dB, giver hurtige og nøjagtige 
målinger. 

Det sikrer hurtigt gennemløb i produktionen. R&S®ZNB’s 
amplitude og fasedrift er meget lav, hvilket giver en fremragende 
temperatur- og langtidsstabilitet. Det gør det muligt at udføre 
præcise målinger uden rekalibrering over en længere periode. 

Takket være dens fremragende egenskaber, er R&S ZNB ideel til 
målinger på høj-blokerende filtre eller forstærkere, som skal 
justeres manuelt i masseproduktion, hvor hurtighed og 
effektivitet er afgørende. Den store touchscreen er særlig 
praktisk hertil. Netværksanalysatoren kan også bruges til at 
beskrive duplexfiltre, multiportDUT’er eller differentielle SAW 
filtre til sendere eller mobile terminaler. 

R&S ZNC med et frekvensområde fra 9 kHz til 3 GHz er et 
omkostningseffektivt alternativ for brugere, der ikke har så høje 
krav til dynamikområde og anvendelsesområde. R&S ZNC fås 
med to testporte og har en sweep-tid på 11 ms med 401 punkter 
og et dynamikområde på op til 130 dB. Dets primære 
anvendelsesområde er afprøvning af passive HF komponenter 
som filtre eller kabler. 
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Den store touchscreen gør konfiguration, måling og analyse med 
R&S®ZNB og R&S®ZNC utrolig nem. I stedet for at bruge 
undermenuer eller indlejrede menuer, er alle kontekstbaserede 
kontrolelementer direkte tilgængelige på softpanelet. Som følge 
heraf er alle instrumentfunktioner tilgængelige gennem tre 
betjeningstrin eller færre. 

Blot ved at berøre skærmen, kan brugere danne målevinduer, 
ændre spor, sætte markører, justere skalaer og zoome ind og ud 
for detaljerede analyser. Forskellige opsætningsmenuer kan 
tydeligt arrangeres på individuelle faner og hentes øjeblikkeligt 
og dermed tillade, at DUTs såsom forstærkere eller HF moduler 
kan beskrives endnu mere effektivt. Brugerinterfaces og 
onlinehjælp findes på engelsk samt kinesisk, japansk, fransk og 
russisk. 

På grund af deres korte dybde, giver R&S ZNB og R&S ZNC 
rigeligt plads på arbejdsbordet til måleanvendelsen. Testportene 
neden under touchskærmen ligger langt fra hinanden. Dermed 
undgår man problemer forårsaget af bøjningsradier på 
testkabler, hvilket resulterer i færre fasefejl og mindre kabelslid. 

Derudover reducerer man også driftsomkostninger gennem det 
lave strømforbrug, og det sofistikerede kølekoncept giver en lav 
driftsstøj og varmeafgivelse. 
Nærmere oplysninger om R&S ZNC (to testporte, op til 3 GHz) og
R&S ZNB (to testporte, op til 4.5 GHz og 8.5 GHz) 
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