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Program ćwiczenia.

U
1. Określenie  poziomu  sygnałów  na  wejściach  instalacji

antenowej.

1.1. Podłącz  miernik  Signal  WS-6980  bezpośrednio  do  wejścia  instalacji  antenowej  DVB-T
zasilając  wzmacniacz  antenowy  napięciem 12 V  za  pomocą  miernika  i  zmierz  poziom
sygnału dla 3 dostępnych multipleksów z nadajnika Leżajsk Giedlarowa. Wyniki  zapisz
w poniższej tabeli.
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1.2. Podłącz  miernik  Signal  WS-6980 kolejno  do  poszczególnych  wejść  (VL,  VH,  HL,  HH)
instalacji  antenowej  DVB-S  ustawiając  odbierający  kanał  z  przykładowego  dla  pasma
transpondera i zmierz poziom sygnału zapisując wyniki w poniższej tabeli.
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1.3. Otwórz  program  SatNet  v4.4.1 i  za  pomocą  kalkulatora  z  menu  Run/Path  Loss
Calculator oblicz poziom sygnału  indukowanego z satelity  Hotbird  13E w konwerterze
QUATRO  Inverto  Red  Extended  zamontowanego  na  antenie  Famaval  110LH.  Zysk
konwertera (gain), oraz efektywność anteny określ wyszukując ich parametry w internecie.
Moc  wypromieniowaną  EIRP  przez  satelitę  Hotbird  13E  określ  wykorzystując  stronę
http://www.lyngsat-maps.com.  Współrzędne  geograficzne  Biłgoraja  określ  na  podstawie
kodu pocztowego na stronie http://www.sat-charts.eu/lokalizator.php
Porównaj wartość obliczoną poziomu sygnału z wynikami uzyskanymi w wyniku pomiarów
w poszczególnych pasmach w punkcie 1.2

2. Projekt multiswitchowej magistralnej instalacji zbiorczej.

2.1. Zaprojektuj  w  programie  SatNet  v4.4.1 instalację  umożliwiającą  dystrybucję  sygnału
z anten  DVB-S  i  DVB-T  dla  16  gniazd  z  wykorzystaniem  wzmacniacza  magistralnego
SA-51D, rozgałęźnika SD-504 oraz dwóch multiswitchy MV-508.

2.2. Przyjmij,  że  instalację  wykonano  kablem  typu  Triset  113.  Antenę  satelitarną  przyłącz
bezpośrednio do wzmacniacza SA-51D (w realiach pracowni sygnał został zmierzony na
końcach  przewodów i  uwzględnia  ich  tłumienie  oraz  tłumienie  instalacji  na  pracowni),
a antenę telewizyjną również przyłącz bezpośrednio do wzmacniacza SA-51D (w realiach
pracowni  sygnał  został  zmierzony  na  końcu  przewodu  i  uwzględnia  jego  tłumienie).
Rzeczywiste  połączenia  między  wzmacniaczem,  rozgałęźnikiem  i  mutiswitchami  będą
wykonane za pomocą szybkozłączek – w programie dokonaj połączeń bezpośrednich bez
użycia  przewodów  (Trunk  lines).  Długość  połączeń  między  gniazdami,  a  wyjściami
multiswitchy przyjmij równe 1 metr (taką długość mają przewody łączeniowe na pracowni).



2.3. Zmierzone w punkcie 1.2 wartości poziomu sygnału wpisz klikając dwukrotnie na antenie
satelitarnej dla wszystkich pasm HL, HH, VL, VH, natomiast wartości z tabeli w punkcie 1.1
wpisz klikając na antenie telewizyjnej dla poszczególnych multipleksów odznaczając pole
Use average values.

2.4. W menu  Options większość parametrów pozostaw na wartościach domyślnych,  zmień
jedynie minimalny poziom sygnału DVB-T na wartość 47 dBμV, a maksymalny na 74 dBμV

2.5. Po wykonaniu połączeń sprawdź wartości sygnałów i ich widma częstotliwościowe klikając
ikonę  RF  Analyze.  Ponieważ  wartości  sygnałów  w  poszczególnych  gniazdach
przekraczają wartości dopuszczalne, należy dokonać regulacji  wzmocnień wzmacniacza
i multiswitchy.  Można  wykorzystać  funkcję  automatycznej  regulacji  poziomu  klikając
w ikonę  Automatic adjustment of  levels.  Jeżeli  wszystkie  gniazda mają kolor  zielony
– sygnał mieści się w wartościach dopuszczalnych, można przystąpić do łączenia układu.

3. Wykonanie multiswitchowej magistralnej instalacji zbiorczej.

3.1. Na podstawie schematu opisanego w punkcie drugim wykonaj  instalację umożliwiającą
dystrybucję sygnału z anten DVB-S i DVB-T dla 16 gniazd, a następnie dokonaj regulacji
wzmocnień ustawiając wartości jakie wyliczono podczas symulacji.

3.2. Zmierz  poziom  sygnału  w  gniazdach  abonenckich:  sygnału  DVB-S  miernikiem  Satlink
WS-6908, a sygnału DVB-T miernikiem Digiair PRO i porównaj z wartościami obliczonymi
podczas symulacji.

4. Projekt  multiswitchowej magistralnej  instalacji  zbiorczej  ze
wzmacniaczem kanałowym dla 72 gniazd abonenckich.

4.1. Zaprojektuj  w  programie  SatNet  v4.4.1 instalację  umożliwiającą  dystrybucję  sygnału
z anten DVB-S i DVB-T dla 72 gniazd w dwóch pionach po 36 gniazd z wykorzystaniem
wzmacniacza  kanałowego  AT-440,  rozgałęźnika  SD-504,  odgałęźników  SD-5XX  oraz
multiswitchy  MV-516.  Niewykorzystane  wyjścia  w  multiswitchach  zakończ  rezystorami
tłumiącymi (Load with DC block)

4.2. W  każdym  pionie  znajdują  się  3  kondygnacje.  W  pojedynczym  pionie  na  każdej
kondygnacji znajdują się 4 mieszkania, w których zainstalowano po 3 gniazda abonenckie.
Odległości między odgałęźnikami wynoszą 5 metrów, a od konwertera do rozgałęźnika 10
metrów. Multiswitche są połączone z odgałęźnikami szybkozłączkami. Odległość gniazd od
multiswitchy wynosi 10 metrów. Instalację wykonano kablem RG-6.

4.3. Wzmacniacz  kanałowy  wzmacnia  tylko  multipleksy  z  nadajnika  Leżajsk  Giedlarowa,
wartości sygnałów przyjmij identyczne jak w punkcie  2. Odległość od anteny DVB-T do
wzmacniacza wynosi 10 metrów, a od wzmacniacza do rozgałęźnika 1 metr.

4.4. Po połączeniu schematu instalacji  w programie  SatNet v4.4.1 kliknij  ikonę  Adjustment
with  optimizing  structure w  celu  automatycznej  regulacji  poziomu  wzmocnienia
multiswitchy oraz optymalizacji tłumienia poszczególnych rozgałęźników.

4.5. Sprawdź widma częstotliwościowe sygnałów w gniazdach DVB-S i DVB-T.



Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Zaprojektuj w programie SatNet v4.4.1 instalację w budynku wielorodzinnym znajdującym
się w Gdańsku umożliwiającą dystrybucję sygnału z anten DVB-S i DVB-T dla trzydziestu
gniazd  rozmieszczonych  w  dwóch  pionach  na  trzech  kondygnacjach  wykorzystując
wzmacniacz  magistralny  SA-51D,  rozgałęźnik  SD-504,  cztery  odgałęźniki  SD-515  oraz
sześć multiswitchy MV-508.

 Odległość  od  konwertera  do  wzmacniacza  wynosi  10  metrów,  między  odgałęźnikami  5
metrów, a od drugich odgałęźników w pionie do trzecich multiswitchy 5 metrów. Pozostałe
dwa  multiswitche  w  pionie  są  połączone  z  odgałęźnikami  szybkozłączkami.  Odległość
gniazd  od  multiswitchy  wynosi  10  metrów.  Instalację  wykonano  kablem  Triset-113.
Odległość od anteny DVB-T do wzmacniacza wynosi 10 metrów.

 Za  pomocą  kalkulatora  oblicz  poziom  sygnału  indukowanego  z  satelity  Hotbird  13E
w konwerterze  QUATRO  Inverto  Black  Ultra  zamontowanego  na  antenie
Inverto IDLB TD-120.  Zysk konwertera (gain) oraz efektywność lub wzmocnienie anteny
określ wyszukując ich parametry w internecie. Moc wypromieniowaną przez satelitę Hotbird
13E określ wykorzystując stronę http://www.lyngsat-maps.com. Współrzędne geograficzne
Gdańska  określ  na  podstawie  kodu  pocztowego  na  stronie
http://www.sat-charts.eu/lokalizator.php  Średni  poziom  sygnału  indukowanego  w  antenie
DVB-T przyjmij równy 85 dBμV.

 Dokonaj automatycznej regulacji ustawień poziomu wzmocnienia urządzeń tak, aby poziom
sygnału w poszczególnych gniazdach był zgodny z normą.

 Jeżeli  nie  we  wszystkich  gniazdach  poziom  sygnału  jest  zgodny  z  normą,  dokonaj
optymalizacji tłumienności zastosowanych odgałęźników.


