
Keysight Technologies
Analisador de sinais da série X MXA N9020A

Aplicativo de medições da série X

 –  Faixa de frequência de 10 Hz a 26,5 GHz

 –  Largura de banda de análise de até 160 MHz

 –  Ruído de fase de –114 dBc/Hz a uma 
compensação de 10 kHz

 –  Precisão da amplitude absoluta de ± 0,23 dB

 –  +20 dBm TOI, -166 dBm DANL

 –   Análise de espectro em tempo real
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Resumo das especificações principais

Faixas de frequência
Mínimo: 10 Hz

Máximo: 3,6, 8,4, 13,6, 26,5 GHz

Largura de banda 
de análise

Padrão de 25 MHz; 40, 85, 125 ou 160 MHz óptico

Nível de ruído médio 
exibido (DANL)

–166 dBm a 1 GHz, pré-amplificador ligado

Distorção da 
intermodulação de 
terceira ordem (TOI)

+20 dBm a 1 GHz

Alcance dinâmico 
W-CDMA ACLR

78 dBc com correção de ruído

Ruído de fase
–114 dBc/Hz a compensação de 10 kHz  
(portadora de 1 GHz)

Precisão da amplitude ± 0,23 dB (até 3,6 GHz)

Largura de banda 
em tempo real

85, 125 ou 160 MHz

Probabilidade 
da intersecção

100% com duração de sinais mínima de 3,57 μs

O que é a análise 
de sinal da série X?

Pronto para o futuro
Otimize seu investimento e aumente 
a vida útil do instrumento com 
processador, memória, conectividade, 
largura de banda de análise, analisador 
de espectro em tempo real atualizáveis 
e muito mais para ter recursos de teste 
modernos hoje e amanhã. 

Estrutura de  
medição consistente
Arquive a integridade de medição em 
toda a sua organização e impulsione 
mais produtividade em menos tempo 
aproveitando o suporte comprovado 
para análise de sinal e operação 
idêntica em todos os instrumentos da 
série X da Keysight Technologies, Inc.

Conjunto mais abrangente 
de aplicações. 
Atende às exigências dinâmicas da 
tecnologia com mais de 25 aplicações 
de medição, a capacidade de executar 
software dentro do sistema operacional 
aberto do Windows e o recorde 
de tempo de comercialização em 
padrões emergentes. 

Esteja pronto, em sincronia e chegue 
primeiro com a série X da Keysight.

www.keysight.com/find/X-Series
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Acelere sua produção com recursos sem fio

Mesmo que os padrões evoluam e os 
ambientes de sinal se tornem mais 
complexos e os ciclos de produção 
continuem cada vez menores. Agora, 
mais do que nunca, cada projeto 
exige compromissos e decisões sobre 
especificações, recursos, taxa de 
transferência e rendimento. Um analisador 
de sinal altamente flexível ajuda você 
a fazer escolhas confiáveis e manter 
o≈ritmo rápido da produção.

O MXA de alcance mediano é a escolha 
ideal em tecnologia sem fio para ajudá-lo 
no processo de desenvolvimento, fabricação 
e comercialização de novos dispositivos. 
Ele oferece a flexibilidade para se adaptar 
rapidamente a seus requisitos de teste em 
evolução, hoje e amanhã.

Velocidade, desenho e suporte 
à aplicação

De 10 Hz a 26,5 GHz, o MXA foi desenvolvido 
para oferecer velocidade. Ele ajuda você 
a reduzir o tempo de teste com recursos, 
como medições locais rápidas, atualizações 
na tela e pesquisas de marcadores de pico. 
A velocidade de varredura rápida otimiza 
suas medições espúrias.

Além disso, ele também foi desenvolvido 
para ter desempenho. Você pode 
caracterizar com precisão o desempenho 
de dispositivos, medindo pequenos sinais 
na presença de grandes sinais com alcance 
dinâmico de terceira ordem de até 116 dB 
(típico). O melhor ruído de fase da classe 
(–114 dBc/Hz a uma compensação de 10 
kHz) permite atingir a menor EVM interna 
para padrões de comunicação celular, como 
LTE. Com memória de captura profunda, 
é possível realizar caracterizações de sinal 
minuciosas, coletando amostras de I/Q 
mais longas de sinais sob teste.

A biblioteca de aplicações de medição 
disponíveis da série X permite testar 
os padrões mais recentes, como LTE-
Advanced, HSPA+, rádio multipadrão (MSR) 
e LAN sem fio. Tudo isso pode ser feito 
com apenas um botão e com largura de 
banda de análise de até 160 MHz. Se sua 
organização usa os analisadores de sinal 
PXA ou EXA da Keysight em outras áreas, as 
configurações de medição e os programas 
de controle são compatíveis com toda 
a família de produtos da série X.

Toda essa funcionalidade possibilita usar 
um instrumento para caracterizar sinais de 

composições diferentes. Por exemplo, você 
pode facilmente analisar sinais de banda 
de base com o I/Q de banda base com 
entradas analógicas (BBIQ)1. Você também 
pode medir sinais de RF no front end da 
montagem ou sinais analógicos de banda 
de base no back end.

Adicione análise de espectro 
em tempo real

Adicionar recursos de analisadores de 
espectro em tempo real (RTSA) é uma opção 
de atualização para MXAs novos e existentes 
(é preciso ter ampla largura de banda), que 
permite ver, capturar e entender sinais 
transitórios a níveis muito baixos em uma 
série cada vez mais complexa de ambientes 
de sinais de comunicação.

Isso elimina a necessidade de ter 
instrumentos especializados ou 
exclusivos e inclui todas as funcionalidades 
de um analisador de sinal tradicional. 
Use os aplicativos integrados para fazer 
medições de potência e atender a normas 
de comunicações. Quando necessário, 
eles também podem ser usados para 
alternar para recursos em tempo real 
na mesma unidade.

1. A entrada analógica BBIQ do MXA 
(Opção BBA) só é compatível com  
40 MHz BW (Opção B40) ou inferior.
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Avance rapidamente no design de dispositivos sem fio

Comercializar seus designs mais recentes 
em tempo hábil começa com insights mais 
detalhados e medições melhores. No MXA, 
você pode encontrar mais facilmente sinais 
pequenos, como respostas espúrias com 
excelente sensibilidade (DANL de –166 dBm) 
e pré-amplificadores internos que abrangem 
a faixa de frequência completa do analisador 
de até 26,5 GHz. O desempenho de fase 
de ruído foi significativamente aprimorado 
(–114 dBc/Hz a uma compensação de 
10 kHz)e ajuda você a testar seu design 
com o máximo de confiança.

O MXA também analisa sinais de 
praticamente qualquer dispositivo sem fio, 
de modo rápido e confiável, com testes 
funcionais RF e paramétricos modernos. Na 
verificação do design, o MXA ajuda a diminuir 
o tempo de teste com medições locais em 
-4ms e atualizações na tela. Para elevar suas 
medições para o próximo nível, o software 

89600 VSA analisa a complexidade de sinais 
celulares de ponta, como LTE-Advanced, 
e sinais de conectividade sem fio, como 
802.11ac WLAN, junto com a ampla 
largura de banda de análise opcional. 
O valor de –50 dB no EVM interno para 
a demodulação de sinal 802.11ac com 
largura de banda de análise opcional de 
160-MHz oferece um desempenho nunca 
antes visto nos analisadores com o mais 
alto rendimento do mercado. Para aumentar 
sua perspectiva, o software inclui um modo 
com várias medições, que pode analisar 
simultaneamente formas de onda de 
qualquer combinação das mais de 75 normas 
compatíveis e tipos de modulação. Para 
ajudar você a encontrar a causa raiz de um 
problema com rapidez, o 89600 VSA inclui 
uma série de ferramentas avançadas de 
solução de problemas que permitem que 
você explore simultaneamente os sinais nos 
domínios de tempo, frequência e modulação.

Resultados de medição de EVM incrivelmente baixos (< 0.4%) do MXA com 
largura de banda de análise de 160 MHz e 89600 VSA para demodulação 
de sinal 802.11ac

A exibição em tempo real revela mais detalhes para o espectro dependente 
do tempo usado em comunicações celulares, como o sinal de uplink 
LTE-FDD.

Solução de problemas na 
comunicação e conectividade 
sem fio

Com o MXA em tempo real, é possível 
capturar e analisar características totais do 
canal transmissor a larguras de banda sem 
lacunas de até 160 MHz dentro da faixa de 
frequência de 26,5 GHz. Em dispositivos 
multimodos altamente integrados, é possível 

identificar problemas de interoperabilidade 
intermitente com o melhor POI disponível 
atualmente. Também é possível observar 
a função da estação radio base usando 
exibições de persistência da banda larga, 
que podem identificar problemas, como 
erros de pré-distorção intermitente.

Os recursos do acionador de máscara 
de frequência padrão (FMT) permitem 

caracterizar a comutação de frequência, 
verificar a operação geral do sistema 
e encontrar violações do sistema. Para 
análises mais detalhadas, adicione 
o software 89600 VSA. Para ver mais 
detalhes, verifique a regularização de 
PLL e identifique problemas de LO pela 
combinação de FMT, do software 89600 
VSA e das exibições de espectrogramas 
em tempo real.

Software 89600 VSA
Na tecnologia de ponta do design sem 
fio, as interações de sinais podem causar 
eventos inesperados. Reconhecer que há 
um problema é relativamento fácil. Ter 
o esclarecimento para identificar a causa 
raiz é um desafio e tanto.

O software 89600 VSA da Keysight ajuda 
você a ver o que está acontecendo dentro 
de dispositivos sem fio complexos.

www.keysight.com/find/89600_VSA
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Rápida fabricação de estações rádio base

Alcance dinâmico W-CDMA ACLR de 78 dB

Exibição de densidade de persistência para um sinal de portadora 
única W-CDMA em tempo real com o acionador de máscara de 
frequência padrão (FMT)

Com o MXA, você tem condições de 
aumentar a taxa de transferência de testes 
e o rendimento e, ao mesmo tempo, reduzir 
custos na fabricação de 4G. Por exemplo, 
ele oferece as medições de espectro e sinal 
mais rápidas e precisas, disponibilizadas 
em um analisador de médio alcance. As 
especificações principais incluem pesquisas 
dos marcadores de pico de 1,5-ms, a taxa 
de varredura de 1,5 s com abrangência de 
26,5 GHz com RBW de 20 kHz, precisão de 
amplitude absoluta de ± 0,23 dB e ruído de 
fase de –114 dBc/Hz a uma compensação 
de 10 kHz.

Você pode fazer medições rápidas baseadas 
em padrões só com um botão com nossa  
biblioteca de mais de 25 aplicações de 
medição da série X. Essas aplicações cobrem 
uma ampla variedade de sinais modulados 

complexos: comunicações celulares 2G, 
3G e 4G; LTE e LTE-Advanced; MSR; e 2G 
pelos formatos LAN sem fio 5G. Como 
exemplo, as medições de um botão estão 
disponíveis para testar estações de base 
2G, 3G, 4G e MSR.

Para ajudá-lo a manter-se competitivo 
e proteger sua liderança no mercado, 
é possível configurar o MXA com recurso 
de largura de banda de análise de 25 
MHz (padrão) e até 160 MHz (opcional) 
As larguras de banda de 40, 85, 125 
e 160 MHz permitem cumprir padrões 
futuros e dinâmicos, aumentar a relevância 
dos testes e otimizar o equilíbrio entre 
os requisitos técnicos e as restrições 
orçamentárias. Nessas larguras de banda, 
você pode realizar CCDF, potência de rajada, 
forma de onda de I/Q e medições EVM.

Você pode fazer 
o upgrade!

As opções podem ser 
adicionadas depois da 
sua primeira compra.

A maioria das opções da série X pode 
ser atualizada com chaves de licença. 

Quer otimizar a  
velocidade e o preço?
Se o EXA atender às suas necessidades 
de desempenho, ele oferece a mesma 
a interface de usuário intuitiva e executa 
os mesmos conjuntos de aplicativos que 
o MXA, mas a um preço mais baixo.

www.keysight.com/find/exa
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Com uma biblioteca compartilhada 
de mais de 25 aplicações de medição, 
os analisadores de sinais da série X 
oferecem medições essenciais para tarefas 
específicas de uso geral, comunicações 
celulares, conectividade sem fio e 
aplicações de vídeo digital. Uma aplicação 
de medição da série X transforma o 
MXA em um instrumento de teste de 
transmissores em conformidade com 
os padrões mais recentes, incluindo LTE 
e MSR. Como as aplicações de medição 
seguem cuidadosamente cada padrão, 
você poderá superar seus desafios mais 
complexos de design e fabricação.

Caracterização de  
medições LTE

As aplicações de medição LTE FDD e TDD 
oferecem medições de conformidade que 
o ajudam a projetar, avaliar e fabricar as 
estações de base e os equipamentos de 
usuário. A detecção automática de canais 
de downlink e de sinais simplificam o 
processo de configuração da medição. Para 
testes de conformidade eNB, as medições 
são simplificadas com fácil recall de 
predefinições E-TM que obedecem ao 
documento de conformidade 3GPP 
TS 36.141.

Para testes além da camada PHY, as 
aplicações incluem decodificação 
de camada de transporte. Isso ajuda 
a solucionar problemas e verificar a 
codificação de canais, oferecendo 
acesso a dados pela cadeia do receptor. 
Na fabricação, uma medição "em 
conformidade com EVM" oferece uma 
melhoria de velocidade duas vezes 
maior que medições de EVM típicas.

Testes de transmissores MSR

A aplicação de medição MSR oferece 
medições de conformidade RF rápidas e 
com um botão, que aumentam o design, 
a avaliação e a fabricação de estações 
rádio base e componentes e seus 
respectivos componentes. 

Como as estações radio-base MSR 
precisam oferecer suporte a cenários de 
tecnologia de acesso a rádio múltiplo 
e rádio único (RAT),as aplicações oferecem 
uma matriz de medições obrigatórias: ACLR, 
largura de banda ocupada e alinhamento 

de tempo do transmissor para RAT 
único; e potência do canal, qualidade da 
modulação (EVM), erro de frequência, 
emissões espúrias e máscara de emissões 
de espectro (SEM) para RAT múltiplo. 

Isso ajuda a reduzir os custos do 
equipamento, eliminando a necessidade 
da opções de largura de banda de ampla 
análise no MXA.

Verifique padrões de conformidade.
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Painéis frontais e traseiros do MXA

Tenha acesso a dados da forma de onda 
IQ com rapidez e controle remotamente 
o MXA em um PC externo pela interface 
de USB 2.0 (porta do tipo B).

Conecte a periféricos externos 
e transfira dados pela interface 
USB 2.0 (porta do tipo A).

Veja a tela em um monitor externo, 
conectando-a à interface de saída 
de vídeo VGA.

Controle o MXA remotamente  
pela LAN 1000Base-T.

Porta para saída IF 
de banda larga e saída 
IF programável.

Use o MXA 
no ambiente 
aeroespacial 
e de defesa 
com entrada 
de potência de 
50/60/400 Hz.

Unidade de estado 
sólido removível 
para segurança 
do instrumento.

Módulo de CPU 
atualizável

Saída de vídeo da tela 
do eixo Y pela porta de 
saída analógica.

Sincronize com outros 
equipamentos de teste usando 
os sinais externos como trigger.

Inicie medições com base em 
um evento específico usando 
um trigger externo.

Avalie a figura de ruído usando as fontes 
de ruído SNS ou da série 346 e o aplicativo 
de medição N9069A.

As teclas de função programáveis 
oferecem uma navegação mais rápida 
dos menus e uma a tela nítida.

Use seis traços e três 
detectores diferentes 
ao mesmo tempo.

Use o recurso 
que salva 
os arquivos 
rapidamente.

Garanta a qualidade de sinal da banda de base 
analógica com o ADC de 16 bits embutido. As pontas 
e prova Infiniium/InfiniiMax da Keysight podem ser 
usadas com o utilitário de calibração e a porta de saída 
cal. (não compatível com análise BW além de 40 MHz)

Obtenha respostas  
rápidas na opção  
de ajuda.

Duas portas USB 2.0 estão 
convenientemente localizadas  
na frente do instrumento.

Marque a frequência e a posição de um traço com 
até 12 marcadores que permitem fácil visualização 
dos resultados do instrumento.
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