
Przyrz¹d ten, pomimo niezbyt pokaü-
nych wymiarÛw, integruje w†sobie moø-
liwoúci funkcjonalne aø szeúciu stan-
dardowych przyrz¹dÛw pomiarowych.
Zakres czÍstotliwoúci wejúciowych jest
na tyle szeroki (5..862MHz), øe przy-
rz¹d moøna zastosowaÊ takøe do po-
miarÛw standardowych sygna³Ûw TV
i†radiowych, przesy³anych liniami kab-
lowymi. Za pomoc¹ Promax'a 8+ moø-
na zmierzyÊ niemal w†pe³ni automa-
tycznie nastÍpuj¹ce parametry sygna³u
TvC:
- poziom noúnej wideo,
- odstÍp noúnej od szumu,
- odstÍp poziomu sygna³u wideo od
sygna³u audio,

- poziom zniekszta³ceÒ intermodulacyj-
nych przesy³anego sygna³u,
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- poziom mocy w†kanale (przy cyfro-
wej transmisji DVB, DAB),

- odstÍp noúnej od szumu (przy cyfro-
wej transmisji DVB, DAB).
Przyrz¹d moøna dostroiÊ do wybra-

nego kana³u poprzez wybranie jego nu-
meru lub podanie czÍstotliwoúci. Roz-
mieszczenie kana³Ûw w†funkcji czÍstot-
liwoúci moøna zaprojektowaÊ samo-
dzielnie (do 10 rÛønych wariantÛw,
w†kaødym do 140 kana³Ûw), moøna tak-
øe wykorzystaÊ standardowe plany ka-
na³Ûw zgodne z†zaleceniami CCIR, EIA,
OIRT, JAP2, UK, FCC, ST2L lub AUST.
Wyniki pomiarÛw prezentowane s¹

na podúwietlanym wyúwietlaczu gra-
ficznym LCD. DziÍki niemu znaczna
czÍúÊ wynikÛw jest przedstawiana
w†postaci graficznej, co doskonale
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wp³ywa na ich percepcjÍ przez uøyt-
kownika. Na rys. 1 pokazano wyúwiet-
lane przez przyrz¹d wyniki pomiaru
odstÍpu poziomu sygna³Ûw noúnych od
szumu, a†na rys. 2 efektowny widok
spektrum badanego sygna³u. W†przy-
padku koniecznoúci prowadzenia d³u-
gotrwa³ych pomiarÛw moøna uaktywniÊ
wbudowany w†przyrz¹d rejestrator da-
nych, ktÛry moøna skonfigurowaÊ w†ta-
ki sposÛb, aby automatycznie gromadzi³
okreúlone w†czasie wyniki pomiarÛw.
Analizator wyposaøono w†demodulator
sygna³u audio, ktÛry steruje wbudowa-
ny w†przyrz¹d wzmacniacz mocy. Zde-
modulowany sygna³ moøna ods³uchi-

waÊ za pomoc¹ wbudowanego g³oúnika
lub s³uchawek do³¹czanych do odpo-
wiedniego gniazda.
Pos³ugiwanie siÍ przyrz¹dem nie po-

winno sprawiaÊ wiÍkszych trudnoúci
takøe mniej doúwiadczonym uøytkow-
nikom, co jest zas³ug¹ przemyúlanego
uk³adu menu i†prostego interfejsu uøyt-
kownika. Sk³ada siÍ on bowiem z†7
przyciskÛw membranowych (w tym
w³¹cznik) oraz pokrÍt³a zintegrowanego
z†przyciskiem potwierdzaj¹cym. Zada-
niem tego pokrÍt³a jest m.in. p³ynna re-
gulacja szerokoúci pasma sygna³u pod-
dawanego analizie.
Przyrz¹d wyposaøono takøe w†interfejs

szeregowy RS232 umoøliwiaj¹cy przes³a-
nie informacji zgromadzonych w†pamiÍ-
ci pomiarÛw do komputera lub bezpo-
úrednio na drukarkÍ. Wykorzystanie
wbudowanego interfejsu wymaga zasto-
sowania specjalnego adaptera, dostarcza-
nego przez producenta na øyczenie.
Prezentowany przyrz¹d moøe spe³niaÊ

rolÍ urz¹dzenia laboratoryjnego, lecz pod-
stawowym obszarem jego stosowania s¹
pomiary w†terenie. Z†tego powodu jego
standardowym wyposaøeniem jest akumu-
lator NiCd z†³adowark¹ sieciow¹ oraz ka-
bel umoøliwiaj¹cy do³¹czenie ³adowarki

W skład zestawu wchodzą:
✓ przyrząd pomiarowy Promax 8+ w osłonie

antyudarowej,
✓ ładowarka akumulatorów,
✓ zasilacz sieciowy,
✓ akumulator NiCd,
✓ adapter do zasilania ładowarki z instalacji

samochodowej 12V,
✓ kabel pomiarowy z konwerterem M/F,
✓ pasek,
✓ przelotka koncentryczna F/F,
✓ walizka z tworzywa sztucznego,
✓ instrukcja w językach: hiszpańskim, angiels−

kim, francuskim i polskim.

do samochodoweej instalacji elektrycznej.
D³ug¹ øywotnoúÊ akumulatora zapewni
wbudowany w†³adowarkÍ system jego roz-
³adowywania przed powtÛrnym ³adowa-
niem. Stosowanie analizatora w†terenie
u³atwia niewielki jego ciÍøar, porÍczna
obudowa, ktÛr¹ dodatkowo chroni holster
wykonany z†grubej gumy oraz estetyczna
walizka z†tworzywa sztucznego, w†ktÛrej
mieszcz¹ siÍ wszystkie istotne dla pomia-
rÛw elementy zestawu.
KrÛtkie testy, jakim poddaliúmy przy-

rz¹d wykaza³y, øe pos³ugiwanie siÍ nim
jest intuicyjne, a†jakoúÊ wykonywanych
pomiarÛw by³a porÛwnywalna z†przy-
rz¹dami referencyjnymi firmy Rohde-
Schwarz.
Tomasz Janik

Prezentowany w†artykule przyrz¹d
udostÍpni³a redakcji firma NDN, tel.
(0-22) 641-15-47, www.ndn.com.pl.

WiÍcej informacji na temat przyrz¹-
dÛw pomiarowych produkowanych
przez firmÍ Promax Electronica moøna
znaleüÊ w†Internecie pod adresem (w
jÍzyku polskim) http://www.ndn.com.pl/
katalog/promax/promax.html oraz (w
innych jÍzykach) www.promax.es.
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