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Odbiornik MSK33 jest niezwyk³ym urz¹-
dzeniem - integruje bowiem w†jednej obu-
dowie kompletne odbiorniki: TV, radiowy
i†satelitarny (radiowy i†TV) oraz zaawanso-
wany system pomiarowy odbieranych syg-
na³Ûw. Rozbudowany system dekoderÛw
sygna³u TV pozwala na odbiÛr obrazÛw ko-
lorowych w†standardach PAL, SECAM
i†NTSC, fonii analogowych B/G, D/K, I, L,
M†oraz cyfrowej Nicam. Odbiornik jest wy-
posaøony w†pamiÍÊ 100 programÛw oraz
wzmacniacz m.cz., ktÛry steruje wbudowa-
nym g³oúnikiem. DziÍki niemu moøliwy jest
ods³uch stacji radiowych oraz fonii towa-
rzysz¹cej obrazowi. Odbierane obrazy wy-
úwietlane s¹ na kolorowym wyúwietlaczu
ciek³okrystalicznym TFT o†przek¹tnej 5,5".
Wyúwietlacz ten stanowi jednoczeúnie frag-
ment panelu operatora, na ktÛrym jest wy-
úwietlane menu oraz komunikaty umoøli-
wiaj¹ce konfiguracjÍ i†bieø¹c¹ obs³ugÍ od-
biornika. Wszystkie typowe parametry wy-
úwietlania (jaskrawoúÊ, kontrast, nasycenie
i†jasnoúÊ podúwietlania) moøna regulowaÊ,
podobnie jak poziom sygna³u audio.
Standardowym wyposaøeniem odbiornika

MSK33 jest dekoder teletekstu, a†dziÍki mo-
du³owej konstrukcji juø wkrÛtce bÍdzie do-
stÍpny dekoder MPEG.
Charakterystyczne parametry wszystkich

sygna³Ûw moøna zmierzyÊ, przy czym nie-
ktÛre wyniki pomiarÛw wyúwietlane s¹
w†postaci numerycznej, a†czÍúÊ z†nich w†po-
staci graficznej. Bardzo efektownie zobrazo-
wany graficznie jest pomiar sygna³Ûw mo-

Odbiornik pomiarowy firmy Grundig
W†artykule prezentujemy

uniwersalny odbiornik pomiarowo-
testowy na pasma radiowe,

telewizyjne i†satelitarne, ktÛry
jest efektem wspÛ³pracy firm
Kathrein i†Grundig. Przyrz¹d

powsta³ z†myúl¹ o†wykonawcach
i†serwisantach naziemnych
i†satelitarnych systemÛw

antenowych do odbioru sygna³Ûw
analogowych i†cyfrowych.

dulowanych metodami QAM i†QPSK, a†tak-
øe analiza widma wybranego pasma czÍs-
totliwoúci. Wbudowana w†odbiornik dru-
karka ig³owa pozwala udokumentowaÊ wy-
niki pomiarÛw, a†takøe drukowaÊ uprosz-
czone charakterystyki widmowe (na fot. 1
pokazano widmo ìgÛrnegoî zakresu UKF).
Zegar czasu rzeczywistego z†kalendarzem
umoøliwia opisywanie wynikÛw pomiarÛw
z podaniem daty i czasu wykonania. Syg-
na³y wizyjne po demodulacji moøna obser-
wowaÊ i†analizowaÊ dziÍki funkcji oscylo-
skopowej, ktÛr¹ zoptymalizowano pod tym
k¹tem.
Odbiornik MSK33 wyposaøono w†jedno

uniwersalne wejúcie antenowe. W†przypad-
ku do³¹czenia do niego konwertera sateli-
tarnego moøliwe jest jego zasilenie z†odbior-
nika napiÍciem o†wartoúci programowanej
z†przedzia³u 10..20V. Ustalenie polaryzacji
odbieranych sygna³Ûw umoøliwiaj¹ wbudo-
wane sprzÍtowe interfejsy standardÛw
22kHz, V-SEC, Simple DiSEqC oraz DiSEqC
2.0.
Sygna³y audio i†wideo moøna dostarczaÊ

do odbiornika takøe poprzez wejúcie EuroS-
cart. DziÍki niemu moøna poddaÊ analizie
zdemodulowane sygna³y obrazu i†düwiÍku.
Interesuj¹cym wyposaøeniem odbiornika

MSK33 jest interfejs RS232, za pomoc¹ ktÛ-
rego moøna sterowaÊ prac¹ przyrz¹du i†od-
bieraÊ z†niego wyniki pomiarÛw. Dodatko-
w¹ moøliwoúci¹ wykorzystania tego z³¹cza
jest wymiana oprogramowania steruj¹cego
prac¹ odbiornika, co znacznie u³atwia przy-
stosowywanie przyrz¹du do nowych wyma-
gaÒ ci¹gle rozwijanych systemÛw anteno-
wych.
Odbiornik MSK33 charakteryzuje siÍ sto-

sunkowo niewielkimi wymiarami i†mas¹ nie
przekraczaj¹c¹ 7,3 kg. DziÍki moøliwoúci
zasilania odbiornika z†akumulatorÛw, solid-
nie wykonanej obudowie i†wytrzyma³ej kla-
wiaturze, a†takøe specjalnemu paskowi na-
ramiennemu przyrz¹d moøna eksploatowaÊ
takøe w†warunkach terenowych, co zapew-
nia duøy komfort pracy konserwatorom sys-
temÛw antenowych.
Andrzej Gawryluk, AVT

Przyrz¹d udostÍpni³a redakcji firma La-
mium, tel. (0-32) 233-33-30.

Podstawowe parametry i możliwości
odbiornika pomiarowego MSK33 w wersji Q:
✓ zakresy odbieranych częstotliwości:

SAT: 920..2150MHz
TV: 44,75..867,20MHz
FM: 88..108MHz

✓ odbierane standardy TV: PAL, SECAM i NTSC,
✓ odbierane standardy fonii: B/G, D/K, I, L, M 

oraz cyfrowa Nicam,
✓ wyświetlanie konstelacji sygnałów QPSK i 64 QAM,
✓ pomiar podnośnej QPSK i QAM,
✓ wbudowane systemy zasilania i sterowania pracą

konwerterów satelitarnych (22kHz, V−SEC,
Simple DiSEqC oraz DiSEqC 2.0),

✓ pomiar poziomu sygnału wejściowego
(30..130dBµV),

✓ pomiar szerokości zajmowanego pasma,
✓ funkcja oscyloskopu,
✓ analizator widma,
✓ wbudowana drukarka igłowa,
✓ wbudowany dekoder teletekstu,
✓ możliwość wbudowania dekodera MPEG,
✓ wbudowany zegar czasu rzeczywistego i kalendarz,
✓ wbudowany interfejs RS232,
✓ wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD TFT 5,5",
✓ wbudowany wzmacniacz m.cz. oraz głośnik

do odtwarzania sygnałów audio,
✓ wbudowane wejście/wyjście audio−wideo

EuroScart.

Fot. 1.


