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Prolink-1B jest kolejnym prezento-
wanym na naszych ³amach (patrz
EP5/2001) przyrz¹dem do pomiarÛw
parametrÛw sygna³Ûw w†sieciach
kablowych s³uø¹cych do dystrybucji
sygna³Ûw radiowych i†telewizyjnych.
Prezentowany przyrz¹d doskonale
nadaje siÍ takøe do dokonywania
precyzyjnych pomiarÛw w†systemach
antenowych, powszechnie stosowa-
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nych w wiÍkszoúci osiedli mieszka-
niowych.

Moøliwoúci
Prolink-1B jest nowoczesnym,

mikroprocesorowym przyrz¹dem po-
miarowym wyposaøonym w†system
cyfrowego strojenia oraz cyfrowej
obrÛbki i†prezentacji wynikÛw po-
miaru. WúrÛd moøliwoúci pomiaro-
wych przyrz¹du szczegÛlnie intere-
suj¹ce s¹:
- pomiar poziomu zmodulowanej
noúnej sygna³u audio,

- pomiar poziomu zmodulowanej
noúnej sygna³u wideo,

- pomiar stosunku poziomÛw: noúnej
sygna³u wideo do noúnej sygna³u
audio.
Wszystkie pomiary moøna wyko-

naÊ w†przedziale czÍstotliwoúci
48,25..870MHz. Strojenie przyrz¹du
moøna prowadziÊ za pomoc¹ na-
stawnika umieszczonego na p³ycie

czo³owej, przy czym s¹ dostÍpne
dwa zasadnicze tryby strojenia:
rÍczna zmiana czÍstotliwoúci (z pro-
gramowanym krokiem 62,5kHz lub
1MHz) lub rÍczna zmiana kana³u
zgodnie z†planami wpisanymi (op-
cjonalnie) do pamiÍci przyrz¹du.
Zdemodulowany amplitudowo (AM)
lub czÍstotliwoúciowo (FM) sygna³
audio moøna ods³uchaÊ za pomoc¹
wewnÍtrznego miniaturowego g³oúni-
ka, ktÛry moøna wykorzystaÊ takøe
jako akustyczny sygnalizator pozio-
mu mierzonego sygna³u. W†zaleø-

W skład zestawu Prolink−1B wchodzą:
✓ przyrząd pomiarowy,
✓ zasilacz sieciowy,
✓ dokumentacja (przygotowywana w języku

polskim),
✓ pokrowiec z paskiem umożliwiającym

noszenie przyrządu na ramieniu,
✓ konwertery: BNC/ANT oraz BNC/F.Rys. 1.
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noúci od wybranego przez uøytkow-
nika trybu pracy, akustycznie mog¹
byÊ sygnalizowane wartoúci: úrednia
lub szczytowa zmierzonego sygna³u.
Jest to niezwykle uøyteczna w†pra-
cach serwisowych funkcja, pozwala-
j¹ca operatorowi jednoczeúnie kont-
rolowaÊ poziom sygna³u i†dokony-
waÊ ewentualnych regulacji w†bada-
nym urz¹dzeniu (wzmacniaczu, roz-
dzielaczu, t³umiku czy teø regene-
ratorze sygna³u). Alternatywnym
rozwi¹zaniem jest prze³¹czenie try-
bu wyúwietlania na semigraficzny,
w†ktÛrym poziom sygna³u jest re-
prezentowany przez bargraf wy-
úwietlany na 10 pozycjach wyúwiet-
lacza.
Jak wczeúniej wspomniano, za

pomoc¹ Prolinkía-1B moøna mie-
rzyÊ takøe poziom sygna³Ûw kodo-
wanych cyfrowo. W†zaleønoúci od
szerokoúci kana³u, w†ktÛrym trans-
mitowany jest sygna³ cyfrowy, mo-
g¹ okazaÊ siÍ niezbÍdne drobne
korekty odczytanych wynikÛw, ktÛ-
re szczegÛ³owo opisano w†doku-
mentacji przyrz¹du.

Na p³ycie czo³owej przyrz¹du,
oprÛcz nastawnika czÍstotliwoúci,
znajduje siÍ 16-znakowy, podúwiet-
lany wyúwietlacz alfanumeryczny,
w³¹cznik zasilania po³¹czony z†re-
gulatorem g³oúnoúci , wejúciowe
gniazdo BNC, sygnalizator optycz-
ny roz³adowania baterii oraz 3-
przyciskowa klawiatura. Gniazdo
interfejsu RS232 oraz zasilania, ja-
ko rzadziej wykorzystywane w†tere-
nie, wyprowadzono na lewej úcian-
ce obudowy. Wbudowany interfejs
RS232 moøna wykorzystaÊ do dru-
kowania (w postaci graficznej -
rys. 1 lub tekstowej - rys. 2)
uproszczonej dokumentacji pomia-
rÛw lub do zdalnego konfigurowa-
nia przyrz¹du. Do tego celu pro-
jektanci urz¹dzenia wyposaøyli go
w†interpreter 12 poleceÒ. Program
steruj¹cy prac¹ przyrz¹du naleøy
do wyposaøenia opcjonalnego, do-
stÍpnego na zamÛwienie.
Tor pomiarowy przyrz¹du wypo-

saøono w†wewnÍt rzne t ³umiki ,
z†ktÛrych jeden (o wspÛ³czynniku
t³umienia do 10dB) jest sterowany
automatycznie, drugi - sterowany
rÍcznie - umoøliwia pomiary sygna-
³Ûw o†wysokich poziomach (do
3,16V). W³¹czenie tego t³umika
w†tor pomiarowy powoduje automa-
tyczne przeskalowanie wyúwietla-
nych wynikÛw, dziÍki czemu zmi-
nimalizowano ryzyko powstania b³Í-
dÛw odczytu.
W†przypadku czÍstego powtarza-

nia takich samych pomiarÛw jest
moøliwe zapisanie w†pamiÍci nie-
ulotnej przyrz¹du wybranego zesta-
wu nastaw, ktÛre mog¹ byÊ auto-
matycznie odtwarzane po w³¹cze-
niu przyrz¹du. Zapisanie nastaw
do pamiÍci wymaga jednoczesnego

wciúniÍcia dwÛch przyciskÛw na
p³ycie czo³owej przyrz¹du, odbywa
siÍ wiÍc na wyraüne ø¹danie uøyt-
kownika.
Walory uøytkowe Prolinka-1B jako

przyrz¹du przenoúnego zwiÍksza
wbudowany w†przyrz¹d akumulator
øelowy, wystarczaj¹cy na ok. 3†go-
dziny pracy w†typowym cyklu. Nie-
bagateln¹ zalet¹ prezentowanego
przyrz¹du jest jego stosunkowo nie-
wielki ciÍøar (1,2kg) oraz wygodny
futera³ z†paskiem umoøliwiaj¹cym
noszenie przyrz¹du na ramieniu.
Andrzej Gawryluk, AVT

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

Dodatkowe informacje o prezento-
wanym przyrz¹dzei moøna znaleüÊ
w Internecie pod adresami: http://
www.ndn.com.pl/katalog/promax/pro-
max.html oraz http://www.promax.es/
3w/ingles/pdf/mci02122.pdf.

Rys. 2.

Podstawowe parametry Prolink’a−1B:
✗ możliwość pomiaru poziomu sygnałów

telewizyjnych i radiowych, analogowych
i cyfrowych,

✗ zakres częstotliwości pracy: 48,25..870MHz,
✗ krok strojenia: 62,5kHz/1MHz,
✗ czułość wejściowa: 30..120dBµV,
✗ rozdzielczość cyfrowego wskaźnika poziomu:

0,1dB,
✗ wejście BNC 75Ω,
✗ wbudowana (opcjonalnie) pamięć do

7 planów, w każdym do 126 kanałów,
✗ wbudowane tłumiki sygnału wejściowego:

automatyczny i sterowany ręcznie,
✗ zasilanie sieciowe lub bateryjne,
✗ wbudowana nieulotna pamięć nastaw,
✗ wbudowany interfejs RS232 (do drukarki

i komputera),
✗ wymiary: 199,5x60,5x131,5mm,


