
Tor radiowy analizatora jest szeroko-
pasmowy i†pozwala na przeszukiwanie
czÍstotliwoúci w zakresie od 100kHz aø
do 2060MHz. Moøliwych jest kilka spo-
sobÛw prezentowania wynikÛw pomiarÛw
na wyúwietlaczu, przy czym maksymalnie
moøna wyúwietliÊ (za pomoc¹ bargrafÛw)
poziomy sygna³Ûw w†aø 160 s¹siaduj¹-
cych ze sob¹ kana³ach. Maksymalne do-
puszczalne napiÍcie na wejúciach pomia-
rowych wynosi 5VRMS, a†w†celu rozszerze-
nia zakresu dopuszczalnych napiÍÊ wej-
úcie ìantenoweî wyposaøono w†rÍcznie
w³¹czany t³umik -10dB.
Tuner radiowy umoøliwia odbiÛr w¹-

sko- i†szerokopasmowych sygna³Ûw FM
(N/W-FM), sygna³Ûw z†modulacj¹ am-
plitudy (AM), a†takøe sygna³Ûw SSB
z†offsetem wyznaczanym przez do-
datkowy generator BFO. Zdemodu-
lowane sygna³y moøna ods³uchi-
waÊ przez wbudowany w†przyrz¹d
g³oúnik lub za pomoc¹ miniaturo-
wej s³uchawki, ktÛra oczywiúcie
wchodzi w†sk³ad zestawu. We-
wnÍtrzny wzmacniacz m.cz. moø-
na wy³¹czyÊ za pomoc¹ wypro-
wadzonego na zewn¹trz potencjo-
metru (s³uø¹cego do regulacji
g³oúnoúci) z†wy³¹cznikiem.
Wysok¹ jakoúÊ dostrojenia toru

radiowego zapewnia wbudowany
w†analizator cyfrowy syntezator
czÍstotliwoúci z†pÍtl¹ PLL, ktÛry
moøna stroiÊ za pomoc¹ klawiatu-
ry cyfrowej (zadaj¹c wartoúÊ czÍs-
totliwoúci) lub za pomoc¹ kurso-
rÛw gÛra-dÛ³, zamiennie z†nastaw-
nikiem obrotowym. Zastosowany
mechanizm dostrajania gwarantu-
je szybkie przeszukiwanie zadane-
go pasma czÍstotliwoúci, dziÍki
czemu gromadzenie danych o†pa-
rametrach sygna³u radiowego nie
zabiera zbyt wiele czasu. Szcze-
gÛ³owe dane techniczne i†para-
metry ilustruj¹ce moøliwoúci
przyrz¹du zestawiono w†tab. 1.
Sterowanie prac¹ przyrz¹du

i†jego konfiguracjÍ umoøliwia
doskonale zorganizowane, roz-
wijane menu oraz 4†klawisze
funkcyjne, za pomoc¹ ktÛrych
uøytkownik ma dostÍp do naj-
czÍúciej stosowanych funkcji
podrÍcznych. Praktycznie
wszystkie parametry uøytkowe
analizatora moøna samodziel-
nie zaprogramowaÊ i†- co bar-
dzo istotne - zapisaÊ w†wewnÍt-
rznej pamiÍci nieulotnej pod do-
woln¹ nazw¹, np. kojarz¹c¹ siÍ
z†konkretnym rodzajem pomiaru.

Pomiary oraz analiza sygna³Ûw

radiowych wymaga³y do

niedawna stosowania

skomplikowanych konstrukcyjnie

przyrz¹dÛw, ktÛre zazwyczaj

charakteryzowa³y siÍ duøymi

wymiarami. Prezentowany

w†artykule szerokopasmowy

analizator widma sygna³Ûw

w.cz. by³ w†chwili

wprowadzenia na rynek

pierwszym przenoúnym

przyrz¹dem tego typu, co -

oprÛcz doskona³ych parametrÛw

- zaowocowa³o jego sukcesem

rynkowym.

Przenoúny analizator widma Protek-
3201 jest produkowany przez doskona-
le znan¹ w†naszym kraju koreaÒsk¹ fir-
mÍ Hung-Chang. Jak na urz¹dzenie
przenoúne, ma on doúÊ duøe wymiary
(105x220x45mm) i†nie najmniejsz¹ masÍ
(ok. 700g), co jednak ³atwo usprawiedli-
wiÊ zastosowaniem duøego, podúwietlane-
go wyúwietlacza LCD (matryca graficzna
192x192), wygodnej 21-przyciskowej kla-
wiatury i†dwukierunkowego nastawnika
obrotowego, ktÛre razem spe³niaj¹ rolÍ in-
terfejsu uøytkownika. W†gÛrnej czÍúci
obudowy producent przewidzia³ miejsce
na dwa gniazda wejúciowe BNC, z†ktÛ-
rych jedno s³uøy do do³¹czenia sygna³u
wejúciowego do analizatora, drugie jest
wejúciem wbudowanego w†przyrz¹d mier-
nika czÍstotliwoúci. Sygna³ na wejúcie
analizatora widma przyrz¹du moøna po-
dawaÊ za pomoc¹ kabla koncentrycznego
bezpoúrednio ze ürÛd³a, moøna takøe za-
stosowaÊ specjaln¹ antenÍ wchodz¹c¹
w†sk³ad zestawu.

Wyposażenie
Standardowe

Instrukcja obsługi, antena (odbiorcza),
futerał, kabel RS−232C, dyskietka
z programem dla PC.

Opcjonalne
przełącznik impedancji 75Ω/50Ω, tłumik
20dB/40dB, złącze F−BNC, zasilacz sieciowy,
drukarka miniaturowa (RS−232), wtyk
samochodowy, moduł akumulatorowy.

Cena: ☎☎☎☎☎

S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 11/200166



Konstruktorzy przyrz¹du przewidzieli
moøliwoúÊ wspÛ³pracy przyrz¹du z†oto-
czeniem (co oznacza oczywiúcie kompu-
ter PC). W tym celu jest stosowany in-
terfejs RS232. Zastosowane w†przyrz¹dzie
z³¹cze jest nietypowe (8-stykowy mini-
DIN), w†zwi¹zku z†czym producent do³¹-
cza do zestawu specjalny kabel po³¹cze-
niowy z†øeÒskim gniazdem DB9 z†drugiej
strony. Interfejs ten moøna wykorzystaÊ
takøe do wysy³ania danych do zewnÍtr-
znej drukarki wyposaøonej w†interfejs
RS232. Dodatkowy, specjalny kabel
z†konwerterem portu komunikacyjnego
umoøliwia sterowanie drukarki z†portem
rÛwnoleg³ym.
Prezentowany analizator, ze wzglÍdu na

swoj¹ przenoúnoúÊ, jest zasilany z†ogniw
NiCd (6xAA), ale moøna go zasilaÊ takøe
z†zewnÍtrznego zasilacza sieciowego.
W†sk³ad standardowego wyposaøenia

analizatora wchodzi oprogramowanie,
ktÛre umoøliwia programowanie i†konfi-

Rys. 1.

guracjÍ przyrz¹du z†poziomu prostego
w†obs³udze interfejsu graficznego. Oprog-
ramowanie to dubluje funkcje dostÍpne
z†poziomu wbudowanych w†przyrz¹d
menu. Jego istotn¹ - w†wiÍkszoúci przy-
padkÛw - zalet¹ jest moøliwoúÊ przenie-
sienia ìzrzutÛwî ekranu przyrz¹du bez-
poúrednio do dowolnych programÛw pra-
cuj¹cych w†úrodowisku Windows. Na
rys. 1 pokazano widok okna dzia³aj¹ce-
go programu.
DziÍki uprzejmoúci dystrybutora firmy

Hung-Chang, analizator Protek-3201 tes-
towaliúmy w†redakcyjnym laboratorium.
Okaza³o siÍ, øe walory uøytkowe przy-
rz¹du i†dok³adnoúÊ wykonywanych po-
miarÛw stoj¹ na naprawdÍ wysokim po-
ziomie. Przeprowadziliúmy bowiem sze-
reg pomiarÛw, w†ktÛrych rolÍ przyrz¹du
referencyjnego stanowi³ szerokopasmowy
analizator 8560EC firmy Agilent, a†uzys-
kane wyniki by³y praktycznie identycz-
ne. Naszym zdaniem to wystarczaj¹ca re-
komendacja.
Tomasz Jakubik, AVT

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów analizatora Protek−3201.
Parametr Wartość
Zakres pomiaru częstotliwości 100kHz...2060MHz

Dokładność 25×10−6

Rodzaj analizowanych sygnałów N−FM, W−FM, AM, SSB

Skok częstotliwości wielokrotność 5kHz i 6,25kHz

Pojemność pamięci kanałów 10 bloków × 160 kanałów częstotliwościowych
(razem 1600 kanałów)

Pojemność pamięci danych 10 bloków × 160 (razem 1600)

Pojemność pamięci ustawień 10 bloków × 3 tryby skanowania

Czułość około 0... 6dBmV (odstęp sygnał/szum S/N=12dB
dla N−FM, 10dB dla W−FM)

Szybkość przemiatania 12,5 kanału/s

Impedancja wejściowa 50Ω
Maksymalne napięcie wejściowe 5VRMS

Tryby wyświetlania Multi Bargraph − wykres analogowy spektrum częstotliwości dla
5, 10, 20, 40, 80 lub 160 kanałów.
Single Bargraph − odwzorowanie analogowe wraz z opisem
cyfrowym jednego kanału.
Difference Mode − wykres analogowy i opis cyfrowy różnicy
poziomów sąsiednich kanałów.
Counter Mode − odczyt częstotliwości wybranego kanału.
Reception Mode − wybór rodzaju modulacji analizowanych
kanałów.
Step Frequency − odczyt i wybór skoku częstotliwości
analizatora.

Pasmo pomiarowe częstościomierza 9MHz...2060MHz

Rozdzielczość pomiaru częstotliwości 1kHz
Dokładność pomiaru częstotliwości 50×10−6  ±1 cyfra

Czułość wejściowa toru pomiaru częstotliwości
− 9MHz...2060MHz: 150mVRMS,
− 20MHz...1500MHz: 50mVRMS,
− 2MHz...2600MHz: 500mVRMS.

Zakres temperatur pracy 0oC...+40oC
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Prezentowany w artykule przyrz¹d udostêpni³a
redakcji firma NDN, tel. (22) 641-15-47,
www.ndn.com.pl.

Wiêcej informacji o prezentowanym urz¹dzeniu
mo¿na znaleŸæ w Internecie pod adresem: http://
www.hungchang.co.kr/eng/product/tester/rf/
3201.html.

Dodatkowe informacje


