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W†po³owie roku na rynku po-
jawi³y siÍ dwa zupe³nie nowe,
przenoúne przyrz¹dy laboratoryj-
ne firmy Neutrik, za pomoc¹
ktÛrych moøna poddaÊ bardzo
dok³adnej analizie dowolny tor
aud io . P r zy r z ¹dy wchodz¹
w†sk³ad tworzonej przez Neutri-
ka rodziny przyrz¹dÛw Minstru-
ments, ktÛrych wspÛlnymi ce-
chami s¹: przenoúnoúÊ, duøa
(moøna stwierdziÊ, øe maksymal-
na) funkcjonalnoúÊ oraz wysoka

Audiofilskie laboratoria

pomiarowe kojarz¹ siÍ

zazwyczaj z†bardzo

drogim sprzÍtem

pomiarowym

i†specjalnie

wyt³umionymi

pomieszczeniami.

Najnowsze propozycje

firmy Neutrik dowodz¹,

øe profesjonaln¹ jakoúÊ

sprzÍtu pomiarowego

moøna zmieúciÊ

w†d³oni, p³ac¹c za ni¹

ìpÛ³profesjonalneî

pieni¹dze.

Najważniejsze parametry
Miniratora MR1:
✓ rodzaje generowanych sygnałów:

prostokątny, sinusoidalny, szum
różowy i biały, sygnał do pomiaru
fazy dołączonych głośników

✓ zakres częstotliwości
generowanych przebiegów:
20 Hz..20 kHz w 31 krokach (sinus)/
20 Hz..5 kHz w 25 krokach
(prostokąt)

✓ szybkość wobulacji: 50 ms/500 ms/
1 s/2 s/3 s/4 s/5 s

✓ amplituda napięcia na wyjściu:
−76 dBu..+6 dBu (0,13 mV..1,6 V)
w krokach 2 dB

✓ poziom zniekształceń w sygnale
wyjściowym: −72 dB 0,025%
przy Uwy=1,6 V 0,18%

✓ ciężar: 170 g
✓ wymiary: 140x74x25 mm
✓ wyjścia: różnicowe XLR,

asymetryczne cinch
✓ wbudowany automatyczny

wyłącznik zasilaniaNowe przyrządy firmy Neutrik

Fot. 1.

jakoúÊ prezentowanych wyni-
kÛw. Opis zaczniemy od minia-
turowego, programowanego gene-
ratora testowego...

...Minirator MR1
Jest to niezwykle porÍczny (fot.

1) generator sygna³Ûw testowych,
ktÛre starannie dobrano pod k¹tem
zastosowaÒ audio. OprÛcz standar-
dowego sygna³u sinusoidalnego na
wyjúciu Miniratora moøna otrzy-
maÊ sygna³ prostok¹tny, sygna³y

szumowe (rÛøowy i†bia³y) oraz
sygna³ u³atwiaj¹cy weryfikacjÍ fa-
zowego pod³¹czenia g³oúnikÛw. Is-
tnieje moøliwoúÊ regulowania am-
plitudy wszystkich sygna³Ûw oraz
czÍstotliwoúci sygna³Ûw prostok¹t-
nego i†sinusoidalnego. Sygna³y
wyjúciowe Miniratora moøna po-
nadto wobulowaÊ, dziÍki czemu
³atwo okreúliÊ charakterystykÍ
czÍstotliwoúciow¹ badanego urz¹-
dzenia. SzybkoúÊ wobulacji moøna
oczywiúcie zaprogramowaÊ.

RegulacjÍ wszystkich nastaw
umoøliwia trÛjprzyciskowa kla-
wiatura oraz wyúwietlacz alfanu-
meryczny, na ktÛrym wyúwietla-
ne s¹ bieø¹ce wartoúci nastaw.
Na rys. 1 i†2 przedstawiamy
obydwa okna tworz¹ce menu
konfiguracyjne Miniratora.
JakoúÊ sygna³Ûw generowa-

nych przez przyrz¹d jest wyso-
ka, w†zwi¹zku z†czym moøna za
jego pomoc¹ testowaÊ sprzÍt
profesjonalny. Z†tego w³aúnie po-
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Rys. 1.

Rys. 2.

Najważniejsze parametry
Minilyzera ML1:
✗ dopuszczalny poziom

symetrycznego sygnału
wejściowego: −95..+20 dBu

✗ dopuszczalny poziom
asymetrycznego sygnału
wejściowego: −95..+14 dBu

✗ pomiar poziomu:
✦ pasmo pomiarowe: 20 Hz..20 kHz
✦ dokładność: ±0,5%
✦ jednostki: dBu, dBV, VRMS

✗ pomiar częstotliwości:
✦ zakres pomiaru: 10 Hz..20 kHz
✦ rozdzielczość: 4 cyfry
✦ dokładność: ±0,1%

✗ pomiar poziomu zniekształceń:
✦ poziom sygnału na wejściu:
      −10 dBu..+20 dBu
✦ zniekształcenia toru
      pomiarowego: 0,005%

✗ dodatkowe funkcje: pomiar
zrównoważenia, kontrola fazowego
dołączenia głośników, miernik VU,
oscyloskop, programowane filtry
pomiarowe, przeszukiwanie
w funkcji częstotliwości

✗ wejścia: różnicowe XLR,
asymetryczne cinch

✗ wbudowany mikrofon do pomiaru
fazowości głośników

✗ wbudowany wzmacniacz
słuchawkowy do monitorowania
badanego sygnału

✗ graficzny wyświetlacz LCD (100x64
punkty) z podświetlaczem

wodu Minirator zosta³ wyposaøo-
ny we wtyk XLR, na stykach
ktÛrego pojawia siÍ rÛønicowy
sygna³ audio. Wtyk ten jest sk³a-
dany, w†zwi¹zku z†czym jego
wystaj¹ce bolce nie przeszkadza-
j¹ podczas testowania sprzÍtu
wyposaøonego w†z³¹cza cinch
(gniazdo tego typu znajduje siÍ
w†gÛrnej czÍúci obudowy przy-
rz¹du). Korzystanie z†Miniratora
ìw terenieî u³atwia uchwyt pas-
kowy znajduj¹cy siÍ na tylnej
úciance przyrz¹du.
Na koniec tej czÍúci artyku³u

dobra wiadomoúÊ - Minirator
MR1 kosztuje zaledwie (bior¹c
pod uwagÍ jego moøliwoúci!)
773PLN brutto.

Minilyzer ML1
Minilyzer (fot. 2) jest urz¹dze-

niem komplementarnym do Mini-
ratora, czyli zapewniaj¹cym bar-
dzo szczegÛ³ow¹ analizÍ sygna³u
audio. Sygna³ poddawany anali-
zie moøna dostarczyÊ do Minily-
zera jedn¹ z†trzech drÛg: przez
gniazda XLR, cinch, a†takøe przez
wbudowany w†przyrz¹d mikrofon
(s³uøy do testowania polaryzacji
do³¹czonych do zestawu audio
g³oúnikÛw). Przyrz¹d automatycz-
nie znajduje ürÛd³o sygna³u i†do-
stosowuje do niego parametry to-
ru wejúciowego. Sygna³ wejúcio-
wy moøna monitorowaÊ dziÍki
wbudowanemu w†Min i l yze r
wzmacniaczowi s³uchawkowemu.
Panel operatora, w†jaki wypo-

saøono Minilyzer, jest znacznie
bardziej rozbudowany - a†to ze
wzglÍdu na znaczn¹ z³oøonoúÊ
przyrz¹du - niø w†Miniratorze.
Klawiatura sk³ada siÍ z†siedmiu
przyciskÛw, ktÛre umoøliwiaj¹
m.in. poruszanie siÍ po okien-
kowym menu, wyúwietlanym na
graficznym wyúwietlaczu LCD.
J e go rozdz i e l c zo ú Ê wynos i
100x64 punkty, a†matryca moøe

zostaÊ podúwietlona na ø¹danie
uøytkownika, dziÍki czemu pra-
ca jest moøliwa w†ciemnoúciach.
System pomiarowy Minilyzera

mierzy w†sposÛb ci¹g³y sygna³
wejúciowy i†poddaje go obrÛbce
zaleønej od aktualnych nastaw
zadanych przez uøytkownika.
Wyniki pomiarÛw mog¹ byÊ po-
dawane w†wartoúciach bez-
wzglÍdnych lub odniesionych do
zadanej wartoúci referencyjnej.
W†przyrz¹d wbudowano filtry
o†charakterystykach zgodnych ze
standardami pomiarowymi dla
sprzÍtu audio (m.in. A-waøone,
pasmowo-przepustowe, gÛrno-
przepustowe), dziÍki ktÛrym wy-
niki pomiarÛw moøna odnieúÊ

do pomiarÛw wykonanych
sprzÍtem profesjonalnym.
Za pomoc¹ Minilyzera moø-

na wykonaÊ nastÍpuj¹ce pomia-
ry: poziomu sygna³u (wzglÍdny
i†bezwzglÍdny), PPM z†VU, czÍs-
totliwoúÊ sygna³u wejúciowego,
poziom zniekszta³ceÒ THD+N
i†zrÛwnowaøenia linii wprowa-
dzaj¹cych sygna³ na z³¹cze XLR.
Minilyzer moøna wykorzystaÊ
takøe jako oscyloskop lub anali-
zator widma. Wyniki pomiarÛw
moøna wyúwietliÊ w†postaci cyf-
rowej, graficznej - bargrafu oraz
graficznej - wykres.
Bior¹c pod uwagÍ doskona³e

parametry i†ponadprzeciÍtne
w³aúciwoúci Minilyzera ML1 jego
cenÍ - pomimo øe nie jest niska
- naleøy uznaÊ za atrakcyjn¹.
Wynosi ona ok. 2000PLN brutto.
Andrzej Gawryluk, AVT

Przyrz¹dy przedstawione w†ar-
tykule udostÍpni³a redakcji firma
Konsbud-Audio, tel. (0-22) 644-30-
38, www.konsbud-audio.com.pl.

Dodatkowe materia³y nt. prezen-
towanych w†artykule przyrz¹dÛw
s¹ dostÍpne w†Internecie pod ad-
resami: http://www.neutrikinst.-
com/minilyzer.html i†http://www.-
neutrikinst.com/minirator.html.

Fot. 2.


