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Miernik M-27AV jest nastêpc¹ dobrze znanego na naszym
rynku miernika poziomu sygna³u M-07. To jeden z trzech
mierników nowej generacji, które s¹ produkowane przez fir-
mê ELMIER i s¹ w sprzeda¿y od 2002r. Dwa pozosta³e to re-
flektometr kablowy RM-20 do badañ i testowania linii kablo-
wych oraz generator kana³u zwrotnego G-27 do generowa-
nia sygna³u w zakresie od 5MHz do 65MHz. Do pomiarów
sygna³ów satelitarnej telewizji analogowej i cyfrowej (od
920MHz do 2150MHz) oferujemy przenoœny miernik S-20 z
funkcj¹ analizatora widma produkowany w firmie UNAOHM,
z któr¹ firma ELMIER wspó³pracuje. 

Przyrz¹d M-27AV ³¹czy w sobie funkcje miernika poziomu sygna³u, anali-
zatora widma i generatora 8 znaczników do testowania linii kablowych i urz¹-
dzeñ z techniki w.cz.

M-27AV to urz¹dzenie podrêczne o wymiarach miernika uniwersalnego
(23,5 x 12,2 x 4,2cm) i wadze 900g razem z wewnêtrznym akumulatorem
umo¿liwiaj¹cym pracê przez co najmniej 2 godz., przy pe³nym obci¹¿eniu
bez potrzeby do³adowywania. Wybieraj¹c siê na miejsce pracy zabieramy
miernik M-27AV i nie musimy dŸwigaæ kilku innych ciê¿kich przyrz¹dów jak
analizator i generator wobuluj¹cy, w przypadku gdy nie jesteœmy pewni, ¿e
nie trafimy na skomplikowan¹ awariê lub niesprawnoœæ sieci. 

Wyniki pomiarów s¹ wyœwietlane na ekranie LCD zawieraj¹cym 4 wiersze
po 16 znaków. Obudowa i klawiatura s¹ odporne na py³ i deszcz. Miernik jest
gotowy do pracy bez koniecznoœci nagrzewania a temperatura pracy zawie-
ra siê w granicach od 0°C do +40°C, chocia¿ pomiar jest mo¿liwy nawet w
temperaturze -20°C i +50°C z rozszerzon¹ tolerancj¹ b³êdu. Nie ma potrzeby
kalibracji okresowej. Ka¿dy przyrz¹d opuszczaj¹cy fabrykê podlega pe³nej
kontroli i kalibracji.

Obs³ugê miernika u³atwia przyjazny wielopoziomowy system menu ekra-
nowego, który jest obecnie powszechnie stosowany. Najczêœciej u¿ywane
funkcje maj¹ wydzielone przyciski celem przyœpieszenia obs³ugi. Wbudowa-
ny g³oœnik jest przeznaczony do kontrolnego ods³uchu fonii telewizyjnej i pe³-

ni równie¿ rolê buzera sygnalizuj¹cego dŸwiê-
kiem poziom sygna³u. Do wewnêtrznej nie-

ulotnej pamiêci mo¿e-
my wpisaæ plan 99 ka-
na³ów i 100 zestawów
wyników pomiarów. 

G³ówne zastosowa-
nia miernika M-27AV
to:

Pomiar poziomu
sygna³u 

Poziom sygna³u od-
czytujemy po w³¹cze-
niu funkcji MEASURE
umo¿liwiaj¹cej pomiar:

– poziomu sygna³ów w
paœmie (od 5MHz do
860MHz),
– odstêpu do noœnych
AUDIO, COLOR, NICAM,
– wspó³czynnika C/N i za-
wartoœci przydŸwiêku
HUM, 
– parametrów sygna³u cy-
frowej telewizji naziemnej i
kablowej takich jak:
DCP(moc), S/N(stosunek
sygna³/szum), BER (bito-
wa stopa b³êdów),
– odstrojenia czêstotliwo-
œci noœnej sygna³u. 

Wyniki pomiarów mog¹ byæ wpisane do pamiêci, wydrukowane na drukar-
ce termicznej Kafka SQ lub przes³anie do komputerowej bazy danych.

Analizowanie sygna³u
Analizowanie poziomu sygna³u w funkcji czêstotliwoœci odbywa siê na

stronie menu SCAN, na której jest wyœwietlony zestaw s³upków bardzo u³a-
twiaj¹cy: 
– obserwacjê amplitudy 11-tu sygna³ów na 11-tu programowanych czêstotli-

woœciach,
– obserwacjê wa¿nych pr¹¿ków sygna³u telewizji analogowej wewn¹trz kana-

³u telewizyjnego,
– ocenê nachylenia charakterystyki amplitudowej wewn¹trz kana³u telewizji

cyfrowej naziemnej i kablowej,
– obserwacjê widma czêstotliwoœci sygna³u w pobli¿u noœnej w rastrze

31,25Hz, 62,5kHz i 125kHz.

Analizowanie obwodów zasilanych sygna³em
z generatora znaczników w M-27AV

Po w³¹czeniu generatora znaczników mo¿emy sprawdziæ charakterystykê
przenoszenia poszczególnego elementu sieci lub ca³ej sieci obserwuj¹c jedno-
czeœnie amplitudê 8-miu pr¹¿ków znaczników z pasma UKF, VHF i UHF. W
przypadku gdy wejœcie i wyjœcie s¹ bardzo oddalone od siebie, jest wskazane
u¿ycie drugiego egzemplarza miernika M-27AV i korzystanie z jego generato-
ra znaczników. Na ekranie menu SCAN obserwujemy amplitudê 8 pr¹¿ków,
okreœlamy nachylenie charakterystyki, dokonujemy pomiaru wzmocnienia lub
t³umienia sygna³u w danym zakresie pasma. Czêstotliwoœci znaczników to:
98.275, 196.550, 294.825, 393.100, 491.375, 589.650, 687.925 i 786.200 (MHz).
Na przyk³ad, gdy jakoœæ po³o¿onego kabla jest niska, to na pr¹¿kach znaczni-
ków 687.925 i 786.200 MHz zauwa¿a siê zwiêkszone t³umienie sygna³u.

Analizowanie kana³u zwrotnego
w po³¹czeniu z generatorem kana³u zwrotnego G-27

Badanie kana³u zwrotnego mo¿e odbywaæ siê poprzez pomiar amplitudy
(MEASURE) interesuj¹cych nas pr¹¿ków sygna³u w tym paœmie lub poprzez
skanowanie (SCAN) ale najlepiej to wykonaæ stosuj¹c generator kana³u
zwrotnego G-27 (ELMIER). W obu przyrz¹dach w³¹czamy funkcjê SCAN z
opcj¹ wspó³pracy z M-27/G-27 i obserwujemy 11-cie pr¹¿ków o programo-
wanej przez nas czêstotliwoœci z zakresu (od 5MHz do 65MHz). 

Funkcje pomocnicze
Miernik wyposa¿ano w wiele funkcji pomocniczych, które podnosz¹ kom-

fort obs³ugi. I tak – je¿eli przystêpujemy do pomiaru nieznanej nam sieci, to
mo¿emy pos³u¿yæ siê menu SEARCH do wyszukiwania stacji telewizyjnych i
pomiaru poziomu ich sygna³u. Do wizualnej oceny jakoœci sygna³u telewizyj-
nego jest przeznaczona funkcja TV MODE, po w³¹czeniu której mo¿emy od-
s³uchaæ foniê ¿¹danej stacji telewizyjnej lub po do³¹czeniu zewnêtrznego mo-
nitora na nim dokonaæ sprawdzenia i fonii i wizji.

Po w³¹czeniu funkcji SET UP:
– wybieramy Ÿród³o i g³oœnoœæ dŸwiêku (TV, BUZZER), 
– ustawiamy czas i datê w zegarze czasu rzeczywistego,
– okreœlamy stopieñ na³adowania akumulatora, 
– w³¹czamy funkcjê oszczêdnego u¿ytkowania akumulatora, 
– w³¹czamy i wy³¹czamy podœwietlenie ekranu z opcj¹ oœwietlenia tylko przez

10s od ostatniego u¿ycia klawiatury,
– ustawiamy poziomy odniesieñ i siatkê kana³ów, 
– programujemy pomiarow¹ czêstotliwoœæ ró¿nicow¹.

Podsumowanie
Miernik M-27AV jest jednym z przyk³adów pojawiaj¹cej siê na rynku nowej

generacji przyrz¹dów przenoœnych w cenie dostêpnej dla ka¿dego technika
czy in¿yniera. 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest prowadzony w firmie ELMIER
(02-237 Warszawa ul. Instalatorów 7C). Konsultacje handlowo-techniczne s¹
udzielane telefonicznie (0-22 846-05-03/846-13-93 wew.1) a na stronach in-
ternetowych www.elemier.pl znajduje siê wiele innych szczegó³owych infor-
macji dotycz¹cych naszych wyrobów. 

FRANCISZEK MARCINIAK

PPoommiiaarr  ssyyggnnaałłóóww  ww..cczz..  ww  iinnssttaallaaccjjaacchh  kkaabblloowwyycchh
mmiieerrnniikkiieemm  MM--2277AAVV ––  EELLMMIIEERR  

elmier.qxd  14-11-03 15:32  Page 12


