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I sta³o siê! DVB-T w Polsce przechodzi z etapu testów w realn¹
transmisjê sygna³ów TV. Nie stanie siê to od razu, ale stopniowo. Tak jak
w przypadku sygna³ów analogowych, aby dobrze ustawiæ antenê na naj-
silniejszy poziom sygna³u, tak i tutaj bêdzie potrzebne zawodowemu in-
stalatorowi odpowiednie oprzyrz¹dowanie. O ile przy transmisji analogo-
wej jakoœæ sygna³u by³o widaæ „go³ym okiem” na ekranie TV, o tyle w
przypadku transmisji cyfrowych bêdzie to znacznie trudniejsze. O jakoœci
cyfrowego sygna³u nie mówi tylko jego poziom, ale przede wszystkim
liczba b³êdów w nim wystêpuj¹cych – parametr ten opisuje tzw. BER (bi-
towa stopa b³êdów). Do tego potrzebny jest specjalizowany przyrz¹d po-
miarowy, który na jednym wyœwietlaczu poka¿e wszystkie niezbêdne pa-
rametry odbioru. Od kilku tygodni firma TELKOM-TELMOR oferuje
przyrz¹d TAM brytyjskiej firmy Maxpeak Ltd. 

Podstawowe cechy miernika i jego wyposażenie
G³ówne cechy miernika TAM to:

* praca w pasmach VHF i UHF (k.06-k.12, k.21-k.69),
* pomiar poziomu sygna³u, Pre i Post BER, MER i CNR
* pomiar jakoœci sygna³u „Q” wyra¿onej w %,
* funkcja skanera sygna³u – identyfikacja kana³ów analogowych/cyfro-

wych,
* szeroki zakres poziomu mierzonego sygna³u: 25...82 dBuV,
* dok³adnoœæ wykonanego pomiaru +/- 2,5 dB,
* liczba mo¿liwych do wpisania do pamiêci miernika czêstotliwoœci na-

dajników TV: 70
* mo¿liwoœæ zasilania przedwzmacniacza antenowego napiêciem +5 V.

W standardowym wyposa¿eniu miernika TAM mo¿emy znaleŸæ:
* skórzany pokrowiec ochronny z paskiem umo¿liwiaj¹cym zawieszenie

miernika na szyi, ramieniu lub maszcie anteny, 
* kabel po³¹czeniowy USB przeznaczony do wgrywania z komputera PC

do miernika wersji jêzykowej menu, uaktualnieñ oprogramowania
oraz nowych tablic multipleksów DVB-T,

* zasilacz sieciowy oraz samochodowy typu „zapalniczka”,
* wymienne z³¹cze typu F/F tzw. „beczka” 
* instrukcjê obs³ugi.

Wygląd, podłączenia, konfiguracja

Rys. 1. Wygląd miernika TAM.

TAM umieszczony jest w bardzo estetycznej i ergonomicznej, choæ
nietypowej jak na miernik obudowie, która swoim kszta³tem przypomi-
na czytnik kodów kreskowych. Do komunikacji u¿ytkownika z mierni-
kiem przewidziany jest graficzny wyœwietlacz LCD oraz obrotowy enko-
der, który przeznaczony jest do wyboru wszystkich funkcji w mierniku.
W górnej czêœci miernika pod wyœwietlaczem LCD jest umieszczony
akumulator typu NiMH o pojemnoœci 1600 mA, co pozwala na nieprze-
rwan¹, autonomiczn¹ pracê przez mniej wiêcej 3 godziny. Po pierwszym

na³adowaniu akumulatora przez 24 godziny, miernik nale¿y aktywowaæ.
W tym celu trzeba wejœæ na stronê producenta, wybraæ polsk¹ wersjê jê-
zykow¹ i zarejestrowaæ siê jako u¿ytkownik oraz dokonaæ rejestracji po-
siadanego miernika TAM poprzez pobranie na komputer PC programu
„Register_pol”. Ca³a procedura instalacji i ³adowania tablic TV nadaj-
ników naziemnych ze strony www.maxpeak.tv opisana jest szczegó³owo
w dostarczonej instrukcji obs³ugi. Od tego momentu liczona jest rów-
nie¿ 12-miesiêczna gwarancja. 

W przysz³oœci w podobny sposób mo¿liwe jest wprowadzanie uaktu-
alnionych wersji oprogramowania.

Pomiary
Ustawianie odbiorczej anteny TV przy u¿yciu miernika TAM jest

niezwykle proste. Przed przyst¹pieniem do ustawienia anteny nale¿y wy-
braæ z pamiêci miernika interesuj¹cy nas nadajnik/multipleks np. k25 –
506 MHz (RTCN Kraków/Chor¹gwica). Sama metoda ustawiania ante-
ny odbiorczej na nadajnik cyfrowy jest analogiczna jak dla nadajników
analogowych. Przyk³ad ekranu TAM w czasie wyszukiwania nadajnika
cyfrowego przedstawia rys. 2. W chwili, w której wybrany multipleks zo-
stanie znaleziony, miernik generuje charakterystyczny sygna³ dŸwiêkowy,
a na jego wyœwietlaczu LCD s¹ wyœwietlane informacje przedstawione na
rys. 3. Nale¿y wówczas odchyliæ antenê w prawo i lewo, aby znaleŸæ mak-
symalny poziom sygna³u i najmniejsz¹ wartoœæ BER. Miernik jest wypo-
sa¿ony w funkcjê skanowania pasma VHF i UHF. Znalezione kana³y s¹
wyœwietlane w postaci liniowych s³upków tzw. bargrafów.

Rys. 2. Wyświetlane informacje na ekranie LCD w czasie „szukania”
wybranego nadajnika DVB-T.

Rys. 3. Wyświetlane informacje na ekranie LCD po „znalezieniu” na-
dajnika DVB-T.

Podsumowanie
TAM pomimo prostej konstrukcji jest wyj¹tkowo u¿ytecznym cyfro-

wym miernikiem sygna³ów DVB-T, dziêki któremu mo¿na bardzo szyb-
ko, a przede wszystkim skutecznie, ustawiæ odbiorcz¹ antenê TV na kon-
kretny naziemny nadajnik i oceniæ warunki odbioru sygna³u w miejscu in-
stalacji. Wbudowana funkcja identyfikacji multipleksu realnie skraca o
oko³o 40% czas monta¿u zestawu odbiorczego cyfrowej TV naziemnej
(DVB-T).

Wiêcej na temat cyfrowego miernika TAM mo¿na znaleŸæ na stronie
dystrybutora www.telmor.pl.
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