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بررسیاجمالی
تحلیلگر پاسخ فرکانسی  MA-FRA60دستگاهی است که به منظور
بر سی و تحلیو پاسوخ فرکانوسی د محو ود  10Hzتوا 60MHz
طراحی و ساخته ش
بووا تووراب ابوو

است .این دستگا دا ای یک کانوا خرویوی

تنظیووک تووا حوو اک ر  13dBmو دو کانووا و ودی

امپ انس باال است .بوه اسوتداد اا ایون دسوتگا امجواب یوا و
فرکانسی ) (Frequency sweepingبا اولرشن  1Hzو ح اک ر د
 0111نقطوه فوراهک شو

اسوت توا مقوادیر ب ور ) (Gainو فواا

) (Phaseد هر فرکانس به طور د یوم محاسوشه شورن  .محو ود

فرکانسی وسیع ،د ت و صحت باال و امجانوا
ایوون دسووتگا

نر افواا ی متدو د،

ا بووه اینووهای مناسووب بوورای کا بردهووایی نظیوور
های  DCبووه ،DC

انوو اا یری پایوو ا ی حلقووه کنووتر د مشوو

ان اا یری پاسخ فرکانسی د فیلترها و م ا های آنالرگ اکتیور و
پسیر و تحلیو فرکانوسی شوشجههای دو د یچوهای ،تشو ی کورد
است .نتایج محاسشا

انجا شو  ،اا طریوم واسو  Ethernetبوه

نر افاا اختصاصی  mFASا سا میشرد تا د
بر حسب فرکوانس و بوه صور

الب نمردا هایی

خطوی یوا لگوا یتمی نموای

شرن  .این نر افاا  ،امجاب و تنظیک پا امترها و موااه

داد
آنییون

نتایج تست ا د اختیا کا بر را میده  .همچنیون ایون امجواب
فراهک ش

است تا بتراب نتایج ا به صر

ویژگیهایبارز

•

مح ود یا و

•

ب ر یری اا  ADCو  DACبا اولرشن  01بویوت و سور وت

فای ذخیر کرد.

نمرنهبردا ی 125MSPS
•

کاربردها
•

فرکانس اا  10Hzتا 60MHz

ابلیت اتصا به کامپیرتر اا طریم واس Ethernet

•

ابلیت نمای

•

ابلیت ذخیر ساای داد های انو اا ویوری شو

مطالده پاسخ فرکانسی د م ا های اکتیر و پسیر

آنیین مقایری ان اا یری ش

نامح ود

•

بر سی پای ا ی حلقه کنتر د مش

•

بر سی پاسخ فرکانسی و پن ای بان د فیلترها

•

ان اا یری ضریب کیدیت د م ا های الجترونیجی

های  DCبه DC

•

نر افاا

www.mahdasystem.com

تمن با کا ایی باال ()mFAS

ب ر و فاا
بوه طور
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مشخصاتفنی

Output
Output impedance

50 Ω

Resolution, Sampling Rate

14 bit, 125Msps

Output level

Up to 10dBm

Output connector

Standard BNC Female

Inputs
Input impedance

1 MΩ , 25pF

Resolution, Sampling Rate

14 bit, 125Msps

Max input amplitude

±1V / ±10V

Applications
Measured parameters

Gain, Phase

Frequency span

1Hz-60MHz

Frequency resolution

1Hz

Steps per measurement

1000/10000

Compatible software

mFAS, online monitoring and recording software

Operating system

Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10

Compatible software

mFAS, online monitoring and recording software

Data communications

Ethernet 10/100, Protocol: standard UDP, Connector: RJ45

Log file type

On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel (.xlsx)

General

اطالعاتسفارش

Operating temp. range

-10 ° C to +50° C

Dimensions

300 x 180 x 150 mm

Input voltage (VIN)

AC 200-240V

Power consumption

<30W

MA-FRA60-A
Output Level
A: Adjustable
F: Fixed
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