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Anotace 

Tento materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Mechanik 

elektrotechnik, obsahuje jednoduchý test základních znalostí, 

popřípadě základního názvosloví a praktickou část s měřením a 

analýzou signálů DVB. 

Metodický pokyn 

Materiál slouží k výuce v odborném výcviku, zejména osvojení si 

práce s měřícími přístroji pro analýzu a měření při distribuci vf 

signálů, zejména televizních a satelitních systémů. Materiál je možné 

použít také pro obory s obsahem telekomunikační techniky. 

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora. 

 



Test k úloze OV_1_24 

 1. Pojem attenuator označuje : 

   a) náklonový člen 

   b) útlumový člen 

   c) zakončovací člen 

 

 2. Ve standardu DVB-T, používaném v ČR se užívá COFDM mód : 

   a) 8k 

   b) 4k 

   c) 2k 

 

 3. Pojem equalizer označuje : 

   a) náklonový člen 

   b) zakončovací člen 

   c) útlumový člen 

 

 4. EPG znamená : 

   a) elektronické programování přístroje 

   b) elektronický programový průvodce 

   c) skryté titulky 

 

 5. Rozbočný útlum udává : 

   a) útlum signálu mezi vstupem a výstupem odbočovače 

   b) útlum signálu mezi vstupem a kterýmkoli výstupem rozbočovače 

   c) útlum v napájecím odbočovači 

 

Klíč : 1b; 2a; 3a; 4b; 5b 



Úvod 

Měření MER BY CARRIER, nebo-li měření modulační chybovosti jednotlivých nosných a poté 

zobrazení výsledků chybovostí všech nosných najednou jako spojitý graf je v mnoha případech 

výhodnější oproti samotnému měření modulační chybovosti MER, jehož výsledkem je zprůměrování 

modulační chybovosti nosných do jednoho čísla. Tímto měřením je možné odhalit různá rušení, u 

kterých by samotné měření MER mohlo být ještě v toleranci, výsledkem by však byl nepoužitelný, 

často se rozpadající – pixelizující obraz. Tímto rušením je například pronikání signálu analogového 

vysílače do digitálního vysílání, vysílá-li na stejném kanálu. Výsledkem grafu MER BY CARRIERS 

jsou propady v místech obrazové, zvukové a chrominanční nosné. V běžném pozemním příjmu se s 

tímto jevem již nesetkáme, neboť analogové pozemní vysílání bylo již ukončeno, avšak jsou stále v 

provozu systémy CATV s distribucí digitálních a analogových signálů současně, popřípadě rozvody 

STA se současnou distribucí digitálních signálů a analogových ze skupinových přijímačů nebo 

remodulátorů. Zde k tomuto jevu může v případě závady nebo nevhodného nastavení dojít.  

  Měřením můžeme také odhalit odrazy od překážek a několikanásobný příjem (zpožděných 

signálů – odrazů), kdy tento odraz se projeví periodickým zvlněním grafu MER-C , kdy hloubka 

zvlnění (velikost propadu) ve svislé ose odpovídá větší amplitudě odraženého signálu a čím pomalejší 

zvlnění ve vodorovné ose, tím kratší echo. Další možností využití této měřící funkce je identifikace 

rušení v rozvodech STA, způsobené kmitajícím zesilovačem nebo vyzařováním vadného konvertoru. 

Toto rušení se zpravidla projevuje periodicky se opakujícími propadu na grafu MER-C buď ve stále 

stejných pozicích v grafu nebo cyklicky se měnících, je-li rušení charakteru pulsujícího. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení bezchybného měření MER BY CARRIER na displeji přístroje 

 



Úloha 

  - nakonfigurujte měřící přístroj pro měření v sítích DVB-T 

  - připojte přístroj k anténě a proveďte měření MER BY CARRIER vstupního signálu do 

  zesilovačů rozvodu STA. Měření proveďte na všech kanálech s charakterem DVB-T  

  vysílání, které budou následně využity k distribuci v STA (cvičná stěna modelu „bytový 

  dům“). Úkolem je zjistit, zda se ve vstupním signálu nevyskytuje rušení odrazy nebo  

  „maskované“ rušení, způsobené jinými zdroji. 

  - výsledek zjištění zapište do tabulky, kde v každém řádku, připadajícím jednomu   

  DVB-T kanálu v kolonce „vstupní bod STA – anténa“ a kolonka „výstupní bod STA –  

  zásuvka. V případě měření vstupního signálu napište do příslušné kolonky buď „bez  

  závad“ nebo specifikujte charakter případného rušení (odraz, jiné rušení atd). 

  - nyní proveďte měření na výstupním bodě STA – zásuvce na všech distribuovaných  

  kanálech. Opět do příslušné kolonky zapište výsledek, popřípadě charakter rušení. V  

  rozvodu STA jsou užity kanálové zesilovače spolu s kanálovými konvertory, úkolem  

  měření je zjistit, zda nedochází k rušení například kmitáním některého konvertoru nebo  

  zesilovače. 

 

kanál č. vstupní bod STA - anténa výstupní bod STA - zásuvka 

   

   

   

   

   

   

   

 


