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CzÍstoúciomierze 7023/7025 s¹ wyposa-
øone w†9-cyfrowy wyúwietlacz LED o†wiel-
koúci wystarczaj¹cej do komfortowej pracy.
CzÍstoúciomierz 7025 jest modelem pro-
stszym. Zosta³ wyposaøony w†dwa wejúcia
pomiarowe typu BNC (ozn. A†i†B), umoø-
liwiaj¹ce pomiar czÍstotliwoúci w†zakresie
do 150 MHz. Wejúcia te charakteryzuj¹ siÍ
identycznymi parametrami. Maksymalne na-
piÍcie wejúciowe dla tych wejúÊ to 250 V,
a†impedancja wejúciowa wynosi 1 MΩ. Dla
obu wejúÊ jest moøliwe w³¹czenie t³umika
(1:10), filtru dolnoprzepustowego (-3 dB
przy 100 kHz), wybranie nachylenia akty-
wnego zbocza oraz wybranie rodzaju sprzÍ-
øenia (AC/DC). Istnieje moøliwoúÊ zatrzyma-
nia wyúwietlania wyniku pomiaru na wy-
úwietlaczu (HOLD) oraz regulacji progowego
poziomu synchronizacji dla wejúcia A. Mier-
nik umoøliwia pomiar:
- czÍstotliwoúci sygna³u na wejúciach A†i†B;
- okresu sygna³u na wejúciu A;
- liczby impulsÛw na wejúciu A (zliczanie
ci¹g³e);

- czasu przesuniÍcia od zbocza sygna³u na
wejúciu A do zbocza sygna³u na wejúciu
B; wybÛr zbocza narastaj¹cego lub opa-
daj¹cego jest dokonywany dla kaødego
wejúcia oddzielnie;

- stosunku czÍstotliwoúci sygna³u na wej-
úciu A do czÍstotliwoúci sygna³u na wej-
úciu B.
CzÍstoúciomierz uniwersalny 7023 jest roz-

budowany, w†porÛwnaniu z modelem 7025,
o†wejúcie pomiarowe 50†MHz - 1,5†GHz (ozn.
C). Dopuszczalny poziom sygna³u wejúciowe-
go na wejúciu C to 3 V, a†jego czu³oúÊ to
35 mV dla czÍstotliwoúci z†przedzia³u od 50
MHz do 1,1 GHz i†70 mV dla czÍstotliwoúci
z†przedzia³u od 1,1†GHz do 1,5†GHz. Impe-
dancja wejúciowa wynosi 50†Ω. Wejúcie to

nie jest wyposaøone w†t³umik. Pozosta³e pa-
rametry pomiarowe i†moøliwoúci czÍstoúcio-
mierza 7023 s¹ takie same jak w†modelu
7025.
Oba czÍstoúciomierze s¹ wyposaøone

w†wyjúcie szeregowe RS-232C. Przy wyko-
rzystaniu tego interfejsu jest moøliwa wspÛ³-
praca miernika z†komputerem, jednak w†in-
strukcji obs³ugi nie ma øadnej wzmianki
o†sposobie takiej wspÛ³pracy. CzÍstoúcio-
mierze s¹ wykonane bardzo solidnie, a†nie-
wielkie wymiary czyni¹ te przyrz¹dy bardzo
porÍcznymi w obs³udze. NiewygÛrowana
cena i†atrakcyjne moøliwoúci powoduj¹, øe
mierniki te mog¹ byÊ ciekaw¹ propozycj¹
miÍdzy innymi dla szerokiej rzeszy majster-
kowiczÛw oraz dla laboratoriÛw jednostek
dydaktycznych. JakoúÊ wykonania i†funkcjo-
nalnoúÊ jest porÛwnywalna z†europejskimi
produktami.
Paweł Zbysiński

Przyrz¹dy do testÛw w redakcji udostÍp-
ni³a firma Merserwis z Warszawy.

Mikroprocesorowe mierniki
częstotliwości 7023/7025
firmy

Opisywane mierniki
czÍstotliwoúci s¹ produkowane

przez koreaÒsk¹ firmÍ
Dagatronics Corporation

z†siedzib¹ w†Seulu.

Podstawowe dane techniczne.
✓ 9−cyfrowy wyświetlacz LED;
✓ 7025: dwa wejścia pomiarowe BNC

0,1 Hz − 150 MHz;
✓ 7023: jak 7025 + wejście pomiarowe

50 MHz − 1,5 GHz;
✓ podstawa czasu: 10 MHz z korekcją wpływu

temperatury;
✓ wyjście interfejsu szeregowego RS−232C;
✓ funkcja samosprawdzania;
✓ synchronizacja zewnętrzna;
✓ napięcie zasilania: 230 V/50 Hz;
✓ wymiary (szerokość x głębokość x wysokość):

240 x 270 x 90 mm;
✓ masa: ok. 2,5 kg;
✓ wyposażenie standardowe: kabel zasilający, kabel

pomiarowy BNC, bezpiecznik, instrukcja obsługi.


