
Urządzenia 
do nadzoru 
i sterowania 

stacji RTV

Urządzenia tej grupy są przeznaczone do kontroli pracy i realizacji sterowań 
nadajników radiowo-telewizyjnych w stacjach przekaźnikowych RTV 
w zakresie realizowanych przez Mikronikę zdalnych systemów nadzoru. 
Otwarty protokół komunikacyjny umożliwia łatwe stosowanie tych urządzeń 
w systemach innych producentów.

Kontrolery RTV monitorują parametry pracy układów nadawczych, takie jak 
moc emisji, poziom synchronizacji i luminancji sygnałów wizyjnych, poziom 
modulacji, obecność i jakość sygnału RDS, obecność sygnału pilota kodera 
stereo. Kontrola parametrów sygnałów modulujących wizyjnych i fonicznych 
obejmuje sygnały na wejściu nadajnika i na wyjściu nadajnika po demodula-
cji w kontrolnych tunerach RTV. 

W zależności od  konfiguracji, urządzenia te realizują następujące funkcje :

pomiary poziomu fonii w kanałach stereofonicznych, poziomu synchro-
nizacji oraz luminancji obrazu w wybranej linii

 kontrolę  poprawności sygnałów RDS

generowanie i wysyłanie alarmów do systemu nadzorczego o pr zekro-
czeniu zadanych parametrów

kontrolę jakości sygnałów wizji i fonii

Zgodnie z zaimplementowanymi algorytmami działania całego systemu, 
urządzenia te realizują także funkcje sterujące: 

przełączenia  sygnałów modulujących nadajniki RTV ze źródeł podsta-
wowych na źródła rezerwowe w trybie automatycznym

przełączenia źródeł sygnałów realizowane lokalnie w trybie ręcznym lub 
zdalnie, na polecenie  otrzymane z systemu nadzoru.
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Funkcje urządzeń
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Rodzaje modułów

KTT-101 Kontrolny Tuner Telewizyjny

KTR-101 Kontrolny Tuner Radiowy

KTR-131 Kontrolny Sekwencyjny Tuner Radiowy

Moduł Kontrolnego Tunera Telewizyjnego KTT-101 to wysokiej klasy odbiornik kontrolny TV, przeznaczony do odbioru i kontroli 
programów emitowanych przez nadajniki telewizyjne oraz rozprowadzanych w sieciach kablowych w standardach D/K i BG. Kontrolą 
parametrów  objęte są sygnały wizji i fonii po demodulacji oraz poziom sygnału wyjściowego w.cz. nadajnika.  Kontrolny tuner
telewizyjny KTT-101 może także pełnić funkcje odbiornika retransmisyjnego.

Moduł Tunera Radiowego KTR-101 to wysokiej klasy odbiornik kontrolny, przeznaczony do odbioru i kontroli programów emitowanych 
przez nadajniki radiowe oraz rozprowadzane w sieciach kablowych w paśmie CCIR z modulacją FM. Kontrolą parametrów objęte są 
sygnały fonii po demodulacji, sygnał pilota STEREO, sygnał RDS oraz poziom sygnału wyjściowego w.cz. z nadajnika. Moduł KTR-101 może 
także pełnić funkcję odbiornika retransmisyjnego.

Kontrolny Tuner Radiowy KTR-131 to wysokiej klasy urządzenie, przeznaczone do sekwencyjnego odbioru i kontroli programów 
emitowanych przez nadajniki radiowe oraz rozprowadzane w sieciach kablowych w paśmie CCIR z modulacją FM. Kontrolą parametrów 
objęte są sygnały fonii po demodulacji, sygnał pilota STEREO, sygnał RDS oraz poziom sygnału wyjściowego w.cz. z nadajników. Tuner  
umożliwia jednoczesną kontrolę maksymalnie 16-stu stacji.

W ramach klasy urządzeń do nadzoru pracy stacji nadawczych RTV można wyróżnić niezależne grupy funkcjonalne realizujące 
następujące zadania:

 kontrola modulacji radiowej sygnału m.cz., MPX i modulacji telewizyjnej

 przełączanie modulacji radiowej i modulacji telewizyjnej

przeznaczone do nadzoru jakości sygnałów wizji i fonii

kontrola mocy nadawania

Powyższe urządzenia w ramach systemu nadzoru stacji nadawczych RTV współpracują ze sterownikiem SO-52RTVxx. Jest on zbudowany 
ze specjalizowanych modułów RTV oraz typowych pakietów sterowników obiektowych systemu SO-52xx, szeroko stosowanych 
i sprawdzonych w trudnych warunkach energetyki przemysłowej.

W szafach sterownika SO-52RTVxx są  umieszczane dodatkowe moduły z rodziny sterowników SO-52v11, realizujące pomiary analogowe, 
sterowania, wejścia dwustanowe, wymagane na stacjach RTV.  Moduły te służą do nadzoru zasilań, systemu bezpieczeństwa, oświetlenia 
itp.

Urządzenia do nadzoru nadajników RTV współpracujące ze sterownikiem SO-52RTVxx, są wykonane w postaci paneli 1U/19” i są 
umieszczone w typowej szafie 19” sterownika SO-52RTV.

Każdy moduł specjalizowany sterownika posiada łącze komunikacyjne w standardzie RS-485, obsługiwane poprzez moduł komunikacyj-
ny. Komunikacja zewnętrzna z systemem nadrzędnym, np. Syndis RV, jest realizowana poprzez sieć Ethernet TP10 lub FO, w ramach 
oprogramowania AGENT SNMP.

Sterownik może także współpracować z opcjonalnym, lokalnym terminalem sterująco-kontrolnym. 

< kontrolery modulacji na wejściu nadajników RTV;

< przełączniki modulacji;

< radiowe i telewizyjne tunery kontrolne; 

< kontrolery mocy nadajników RTV; 
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PMT-101 Przełącznik Modulacji Telewizyjnej
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PMR-101 Przełącznik Modulacji Radiowej
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KMT-101 Kontroler Modulacji Telewizyjnej

KMR-201 Kontroler Modulacji Radiowej

KMR-211 Kontroler Modulacji Radiowej

Przełącznik modulacji PMT-101 jest wykorzystywany do przełączania
 ze źródła podstawowego na źródło rezerwowe zespolonego sygnału 
wizji wraz z towarzyszącymi mu sygnałami fonii - podawanych 
na wejście nadajnika TV. 

Przełączanie może być realizowane w trybie:

automatycznym, według zaprogramowanych kryteriów

ręcznym za pomocą przycisków umieszczonych na elewacji urządzenia
zdalnym lub lokalnym, za pomocą poleceń programu nadzorczego  

Przełącznik modulacji PMR-101 jest wykorzystywany do przełączania 
ze źródła podstawowego na źródło rezerwowe sygnału fonii 
podawanego na wejście nadajnika RTV . Sygnał fonii jest przełączany 
w trzech niezależnych kanałach . 

Przełączanie może być realizowane w trybie:

automatycznym, według zaprogramowanych kryteriów

ręcznym za pomocą przycisków umieszczonych na elewacji urządzenia

zdalnym lub lokalnym, za pomocą poleceń programu nadzorczego  

Kontroler KMT-101 jest wykorzystywany do detekcji zaniku sygnału 
wizyjnego, w tym także poziomów synchronizacji i luminancji oraz 
sygnałów fonii, podawanych na wejście nadajnika TV. Urządzenie 
kontroluje także sygnały fonii w trzech niezależnych kanałach.        

Kontroler KMR-201 jest przeznaczony do wykrywania zaniku 
sygnałów fonii m.cz. podawanych na wejście nadajnika radiowego  
i generowania alarmu do systemu nadzorczego. Kontroler umożliwia 
kontrolę sygnałów w  dwóch niezależnych torach dosyłowych. 

Kontroler KMR-211 jest przeznaczony do wykrywania zaniku 
sygnałów w standardzie MPX podawanych na wejście nadajnika 
radiowego  i generowania alarmu do systemu nadzorczego. 
Kontroler umożliwia kontrolę sygnałów w  dwóch niezależnych 
torach dosyłowych.



Przykład montażu urządzeń do nadzoru stacji RTV

KMN-101 Kontroler Mocy Nadawania

Kontroler Mocy Nadawanej KMN-101 to uniwersalny ośmiokanałowy detektor szczytowy wysokiej częstotliwości,  przeznaczony do 
pomiaru i kontroli mocy nadajników radiowych oraz telewizyjnych w stacjach naziemnych. Kontroler umożliwia również wyznaczenie 
współczynnika fali odbitej oraz współczynnika fali stojącej WFS.
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