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Program ćwiczenia.

U
1. instalacja i Uruchomienie wzmacniacza kanałowego AT420.

1.1. Podłączenie modułu at420 – wzmacniacza kanałowego.
Korzystając z instrukcji (rysunki 1 i 3) podłącz sygnał DVB-T do wejścia wzmacniacza. Do
wyjścia  podłącz  układ  3  rozgałęzionych  gniazd.  Nie  zapomnij  o  podłączeniu  rezystora
tłumiącego  (terminatora)  w  odpowiednim  gnieździe  typu  F  wzmacniacza.  Do  jednego
z gniazd podłącz miernik sygnału DVB-T.

1.2. Programowanie wzmacniacza kanałowego.
Numery wzmacnianych kanałów ustawiamy przyciskami ze strzałkami, sekcje wybieramy
enterem. Pierwsza sekcja ma między cyframi kropkę (którą ignorujemy) dla odróżnienia od
sekcji  drugiej.  Należy  ustawić  kanały  multipleksów  MUX-2  i  MUX-3  dla  nadajnika
Giedlarowa.

1.3. Zaprogramuj  w  odbiorniku  TV  kanały  wzmacniane  przez  wzmacniacz  i  sprawdź
poprawność odbioru. Przed wykonaniem punktu 2.1 wyłącz zasilanie stacji czołowej.

2. instalacja i Uruchomienie Modulatora analog/DVB-T mdx420.

2.1. Podłączenie  modułu  mdx420  –  modulatora  analogowych  sygnałów  AV  na  cyfrowy
multipleks DVB-T.
Do  wejść  wideo  i  audio  sekcji  1  podłącz  kamerę  zasilając  kamerę  napięciem  12V
z zasilacza laboratoryjnego. Do wejścia RF modulatora podłącz sygnał ze wzmacniacza
kanałowego  za  pomocą  mostka  z  szybkozłączkami  F,  a  gniazda  przepnij  na  wyjście
modulatora. Teraz ponownie włącz zasilanie stacji czołowej.

2.2. Programowanie modulatora.
Na podstawie instrukcji modulatora (strony 4 – 5) ustaw nr kanału wyjściowego oddalony
co najmniej o 5 od kanałów multipleksów DVB-T.

2.3. Zaprogramuj  w  odbiorniku  TV  kanał  ustawiony  w  modulatorze  i  sprawdź  poprawność
odbioru. Przed wykonaniem punktu 3.1 wyłącz zasilanie stacji czołowej.

3. instalacja i Uruchomienie transModulatora DVB-S/DVB-T tdx410.

3.1. Podłączenie  modułu  tdx410C  –  transmodulatora  wybranych  programów  z  jednego
transpondera satelitarnego na multipleks DVB-T.
Korzystając  z  instrukcji  (rysunek  1)  podłącz  sygnał  DVB-S  do  odpowiedniego  wejścia
transmodulatora.  Sygnał  z  modulatora  mdx420  podłącz  do  odpowiedniego  wejścia  za
pomocą  mostka  z  szybkozłączkami  F,  a  gniazda  przepnij  na  wyjście  transmodulatora.
Teraz ponownie włącz zasilanie stacji czołowej.

3.2. Programowanie transmodulatora.
Połącz komputer  z transmodulatorem z wykorzystaniem switcha i  zaloguj  się do menu
konfiguracyjnego wykorzystując informacje zawarte w punkcie 7.1 na 4 stronie instrukcji.
Konfiguracji dokonuje się w zakładce RF input/output settings.
Zacznij  od  konfiguracji  okna  RF  input,  w  którym określa  się  transponder  zawierający
programy  satelitarne  dystrybuowane  w  sieci  hotelowej.  Korzystając  ze  strony
www.digitalbitrate.com wyszukaj  dla  satelity  Hotbird  13°E  transponder  zawierający
niekodowane programy informacyjne,  muzyczne lub sportowe w języku angielskim (np.
Euronews, BBC World, 4Fun). Dla wyszukanego transpondera podaj częstotliwość (Input
frequency), polaryzację (Polarization) i prędkość symboli (Symbol rate). Po naciśnięciu



klawisza Update w oknie  List of services pojawi się lista dostępnych na transponderze
programów.
Należy wybrać (zaznaczając w kolumnie Enable) odpowiednią liczbę programów tak, aby
wykorzystać  maksymalnie  możliwości  transmodulatora  pamiętając,  że  umożliwia  on
dystrybucję  do  5 – 6  serwisów  (max.  31  PID-ów)  przy  maksymalnej  przepustowości
wynoszącej  31,66  Mbit/s.  Najlepiej  przeliczyć  liczbę  wszystkich  PID-ów  w  wybranych
serwisach, korzystając z informacji  zawartych na stronie digitalbitrate.com. Po wybraniu
serwisów zatwierdź klawiszem Update. Jeżeli transmodulator pracuje prawidłowo (Output
usage nie przekracza 100%), a w oknie  Main w polu  Diagnostic information nie ma
informacji  o błędach, możemy przejść do następnego kroku. Jeżeli  zgłaszane są błędy
należy zmniejszyć liczbę serwisów lub zmienić ich zestaw.
Teraz  uzupełniamy  okno  Output  settings.  Numer  kanału  wyjściowego  (Output
frequency) wybierz oddalony co najmniej o 5 od dotychczas wykorzystanych.  Parametr
Transmission mode wybierz równy 8k. Zatwierdź zmiany klawiszem Update.

3.3. Zaprogramuj w odbiorniku TV kanał ustawiony w transmodulatorze i sprawdź poprawność
odbioru wybranych serwisów.

3.4. Sprawdź odbiór wszystkich programów oraz poziom sygnału i MER w każdym z 3 gniazd.
Przed wykonaniem punktu 4.1 wyłącz zasilanie stacji czołowej.

4. instalacja i Uruchomienie STREAMERA IPTV DVB-T/T2/C-IP STI410C.

4.1. Podłączenie  modułu  sti410C  –  streamera  IPTV  wybranych  programów  z  jednego
z multipleksów DVB-T znajdujących się na wyjściu transmodulatora tdx410C.
Korzystając  z  instrukcji  (rysunek  1)  podłącz  sygnał  DVB-T  z  wyjścia  transmodulatora
tdx410C do odpowiedniego wejścia streamera sti410C. Teraz ponownie włącz zasilanie
stacji czołowej.

4.2. Podłączenie streamera do sieci.
Połącz  komputer,  streamer  (wejście  ETHERNET do  programowania)  do  sieci  CKZ za
pomocą switcha.

4.3. Programowanie streamera.
Zaloguj się do menu konfiguracyjnego wykorzystując informacje zawarte w punkcie 7.1 na
4 stronie instrukcji. Zacznij od zakładki Input settings. W oknie RF input wybierz standard
DVB-T/T2 i  określ  częstotliwość multipleksu DVB-T (jednego z czterech dostępnych na
wyjściu transmodulatora tdx410C. Zatwierdź zmiany klawiszem Update. W oknie  List of
services powinny się pojawić dostępne na multipleksie kanały.
Podłącz streamer (wyjście TS/IP OUT) do switcha i w zakładce Output settings w oknie
Output  streams zaznacz  wszystkie  strumienie  kanałów.  Zatwierdź  zmiany  klawiszem
Update.

4.4. Programowanie odbiornika IPTV.

Podłącz odbiornik IPTV do telewizora kablem HDMI oraz do switcha.

W menu System functions przywróć ustawienia fabryczne wybierając opcję Defaults. 

W oknie kreatora First setting up ustaw język na polski, zatwierdź ustawienia klawiszem
Apply i w oknie Network connection wybierz LAN i automatyczną konfigurację IP.

Następnie w oknie IPTV type wybierz SDP. W menu SETTINGS/Channel search powinna
pokazać się lista znalezionych kanałów SDP.



Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Wykonaj  niezbędne  połączenia  hotelowej  stacji  czołowej  uwzględniając  wzmacniacz
kanałowy, modulator analog AV/DVB-T, transmodulator DVB-S/DVB-T oraz streamer IPTV.
Do  wyjścia  podłącz  układ  3  rozgałęzionych  gniazd.  Do  poszczególnych  wejść  podłącz
sygnały z anten telewizji naziemnej i satelitarnej oraz wideo z kamery.

 Zaprogramuj poszczególne elementy stacji  czołowej tak, aby uzyskać odbiór programów
z multipleksu  MUX-3  z  nadajnika  Giedlarowa,  programu  z  obrazem  kamery  oraz  kilku
programów satelitarnych informacyjnych w języku angielskim lub niemieckim.

 Zaprogramuj  odbiornik  TV  do  odbioru  wszystkich  programów  dostępnych  dzięki  stacji
czołowej.

 Podłącz do sieci  streamer,  zaprogramuj w streamerze jeden z dostępnych multipleksów,
podłącz odbiornik IPTV i zaprogramuj do odbioru kanałów IPTV.


