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S  P  R  Z  Ę  T

Warszawskie biuro firmy Hewlett-Pac-
kard udostÍpni³o nam do testowania naj-
nowszy analizator widma serii ESA-E, ktÛ-
r y an a l i z u j e s y g n a ³ y w †p a sm i e
9kHz..26,5GHz z szybkoúci¹ przemiatania
do 28 razy na sekundÍ. Przyrz¹d moøe
zmierzyÊ w sposÛb automatyczny praktycz-
nie wszystkie parametry sygna³u, pocz¹w-
szy od amplitudy (poziomu) wybranych
przez uøytkownika punktÛw widma, przez
wspÛ³czynnik zniekszta³ceÒ harmonicz-
nych dla wszystkich pr¹økÛw, moc wybra-
nego fragmentu widma sygna³u, moc prze-
noszon¹ do kana³Ûw s¹siednich oraz sze-
rokoúÊ zajmowanego pasma czÍstotliwoúci.
Wyniki wszystkich wymienionych pomia-
rÛw s¹ niezaleøne od kszta³tu i†amplitudy
badanego przebiegu. Punkt pomiaru moøe
byÊ automatycznie wybrany przez urz¹dze-
nie wed³ug wczeúniej ustalonych przez
uøytkownika regu³. Moøna go takøe wybraÊ
rÍcznie za pomoc¹ prostego w†obs³udze me-
nu oraz specjalnego pokrÍt³a.
Bardzo mocn¹ stron¹ analizatora ESA-

E4407B jest sposÛb jego obs³ugi. Przedni
panel podzielono na trzy czÍúci. Po jego
prawej stronie znajduje siÍ klawiatura nu-
meryczna, szereg przyciskÛw funkcyjnych
podzielonych na grupy funkcyjne, stacja
dyskietek 3,5", z³¹cze s³uchawkowe (zakry-
te klapk¹) oraz dwukierunkowe pokrÍt³o,
ktÛre s³uøy - w†zaleønoúci od kontekstu
operacji - do przesuwania markerÛw po-
miarowych, ustalania wartoúci parametrÛw
itp. Niemal ca³¹ lew¹ stronÍ panelu zajmu-
je kolorowy wyúwietlacz LCD otoczony sze-
regiem przyciskÛw. Funkcje przyciskÛw
znajduj¹cych siÍ po prawej stronie wy-
úwietlacza zaleø¹ od kontekstu operacji i†s¹
okreúlone przez opisy wyúwietlane na wy-
úwietlaczu. Trzecia, dolna czÍúÊ panelu
zajÍta jest przez zacisk wejúciowy, z³¹cze
zasilania aktywnych sond pomiarowych,
z³¹cze zewnÍtrznej klawiatury oraz pokrÍt-
³o regulacji g³oúnoúci wbudowanego w†ana-
lizator g³oúnika.

DostÍp do szeregu dodatkowych moøli-
woúci pomiarowych i†funkcji pomocniczych
zapewniaj¹ karty rozszerzeÒ, ktÛre s¹ mon-
towane we wnÍtrzu analizatora. Ich z³¹cza
zosta³y wyprowadzone z†ty³u obudowy, co
nieco utrudnia korzystanie z†nich, bowiem
przyrz¹d jest doúÊ ciÍøki (13..16 kg).
Karty rozszerzaj¹ce pozwalaj¹ m.in. do-

³¹czyÊ do analizatora monitor VGA
(640x480), drukarkÍ (Centronics/RS232) lub
dowolny inny przyrz¹d wyposaøony w†in-
terfejs HPIB. Karty rozszerzaj¹ce zapewniaj¹
ponadto dostÍp do sygna³u wideo, sygna³u
p.cz. wewnÍtrznego konwertera wbudowa-
nego w†analizator, zdemodulowanego syg-
na³u FM, cyfrowych sygna³Ûw informuj¹-
cych o†aktualnym stanie analizatora, moø-
liwe jest takøe do³¹czenie zewnÍtrznego
wzorca czÍstotliwoúci lub wykorzystanie
wzorca zastosowanego w†analizatorze, jak
rÛwnieø zasilanie z zewnÍtrznego ürÛd³a od
12 V do 19,2 V DC (200 W).
Bogactwo dostÍpnych opcji do realizowa-

nych pomiarÛw, rÛønorodnoúÊ dostÍpnego
wyposaøenia dodatkowego, a†takøe ³atwoúÊ
konfiguracji przyrz¹du zaleønie od wyma-
gaÒ uøytkownika powoduj¹, øe jest to przy-
rz¹d moøliwy do zastosowania zarÛwno
w†profesjonalnym laboratorium pomiaro-
wym, jak i†w†pracowni konstrukcyjnej.
Wbudowana stacja dyskietek, wspÛ³praca
z†drukarkami oraz moøliwoúÊ transferu da-
nych przez interfejs RS232 zapewniaj¹ ³at-
woúÊ dokumentowania realizowanych po-
miarÛw.
Tyle - w†iúcie ekspresowym skrÛcie (Na-

czelny na wiÍcej nie pozwoli³, a†szkoda!)
- o†najnowszym dziecku HP. CzytelnikÛw
zainteresowanych poznaniem wszystkich
moøliwoúci analizatora zachÍcamy do kon-
taktu z†warszawskim biurem HP.
Andrzej Kazub, AVT

Opisany w†artykule przyrz¹d udostÍpni-
³a redakcji firma Hewlett-Packard Polska
(tel. (0-22) 608-77-00).

Analizator widma HP ESA−E4407B

Prezentowany w†artykule
przyrz¹d jest klasycznym

ìmercedesemî wúrÛd podobnych
urz¹dzeÒ dostÍpnych na rynku.

Wynika to zarÛwno z†jego
ogromnych moøliwoúci

pomiarowych, jak i†³atwej
obs³ugi, ktÛr¹ analizator

zawdziÍcza nowoczesnemu
interfejsowi uøytkownika.


