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PRÀCTICA I  
Projecte Bàsic d'Enginyeria 

Introducció al demostrador d'infraestructures de telecomunicació de 
l'ETSETB   

1. OBJECTIUS 

L'objectiu d'aquesta pràctica és familiaritzar-se amb una instal·lació d'infraestructures 
de telecomunicació (ICT) a partir del demostrador existent al laboratori de l'ETSETB. 
Es presentarà la topologia de les diverses xarxes de telecomunicacions de la ICT a partir 
dels sistemes instal·lats als registres inferior, superior, secundari i de terminació de 
xarxa. Es presentarà la instrumentació típica que es fa servir en el procés de certificació 
d'una ICT, així com les mesures bàsiques que l'estudiant realitzarà en diversos punts de 
la instal·lació.. Amb l'objectiu de familiaritzar-se amb el mesurador de camp PROLINK 
4/4C es realitzen diverses mesures en una xarxa de distribució de senyals de 
radiodifusió terrestre analògica, televisió digital terrestre i de senyal digital de satèl·lit. 
També es presentarà l'instrumental per a la certificació de la xarxa de telefonia bàsica i 
es realitzaran un seguit de mesures il·lustratives. 

 

 
Fig. 1 Demostrador d'infraestructures de Telecomunicació de l'ETSETB 

2. INTRODUCCIÓ  A LA CERTIFICACIÓ DE LA XARXA RTV 

Per a la pràctica de televisió s’utilitza el mesurador de camp PROLINK-4/4C Premium 
de PROMAX i la instal·lació de distribució de TV-FM-TVSAT disponible en el 
laboratori LCIII-B (edifici D3). Com informació addicional es trobarà a l'annex I els 
nivells de qualitat pels serveis de radiodifusió sonora i televisió. 
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3. BREU DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS BOTONS DEL MESURADOR 
DE CAMPS 

 

 

[1]  Botó de posta en marxa 

[2]   Botó de commutació de resultats en mode TV 

[3]   Botó d'ajustament de pantalla: Volum, contrast, brillantor, etc. 

[4]  Roda y polsador de selecció de menús 

[5]  Commutador per seleccionar entre mode analògic o digital 

[6]  Commutador per seleccionar entre mode de funcionament TV i analitzador 
d'espectres. 

[7]  Commutador que permet seleccionar el tipus de mesura. 

[8]  Sintonia per canal o per freqüència. 

[9]  Botó per la introducció de valors de forma numèrica.  

[10] Funció de recerca automàtica de canals 

[11] Tecla de selecció del tipus de so. 
 

ACTIVITATS AL LABORATORI 

NOTA IMPORTANT: QUAN ES POSA EN MARXA EL MESURADOR DE CAMP 
PROLINK-4/4C, LA CONFIGURACIÓ DE MESURA NO ESTÀ PREDETERMINADA, 
SINO QUE ÉS LA QUE TENIA EN EL MOMENT EN QUÈ ES VA DESCONNECTAR. 

4. RADIODIFUSIÓ ANALÒGICA TERRESTRE 

Per tal de familiaritzar-se amb el mesurador, es començarà per caracteritzar els senyals 
de radio que es distribueixen a la banda de FM (87,5MHz a 108 MHz). Connecteu el 
mesurador a la sortida de RAD de la caixa de presa i seguiu les instruccions següents. 

a) Seleccioneu el mode analitzador d’espectres amb la tecla . Aquest mode 
s’identifica visualment per una pantalla amb ratlles horitzontals que indiquen els 
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diferents nivells de senyal. Seleccioneu el mode analògic amb la tecla . Apareix 
un sol cursor que determina la freqüència sintonitzada. 

b) Introduïu la freqüència central de la banda FM utilitzant la tecla  i a continuació 
el seu valor en MHz (la cinquena xifra o el segon decimal actuen com a final). 

c) Premeu el selector rotatiu gran (en endavant “la roda”) per accedir al menú i 
seleccioneu span/8MHz i ancho de banda medida/50KHz. Aquí heu de veure a 
la pantalla els espectres de diferents emissores de FM. Girant la roda podeu 
sintonitzar el mesurador a qualsevol emissora. Situeu el cursor en una que tingui un 
nivell elevat. 

d) Sortiu del mode analitzador d’espectres i passeu al mode d'operació TV amb la 

mateixa tecla . Per tal d’escoltar els continguts de l’emissora sintonitzada, 

utilitzeu la tecla  i en el menú que apareix seleccioneu “FM”. Ajusteu la 
sintonia amb la roda per optimitzar la recepció. 

e) Una vegada seleccionada una emissora de radio responeu a les preguntes següents. 
Per tal de seleccionar les unitats de mesura de nivell, utilitzeu l’opció unidades al 
menú de la roda. 

Emissora de radio seleccionada: 

 Nom comercial:__________________________ 

 Freqüència:______________ MHz 

 Nivell de senyal: Mesura Càlcul 

 _________ dBµV  

 _________ dBmV _________ dBmV 

 _________ dBm _________ dBm 

 En vista dels càlculs anteriors, el nivell de senyal mesurat correspon a volts 
eficaços o de pic?. Justifiqueu la resposta. 

  

 Acompleix la normativa del RD346/2011?  SI/NO   Justifiqueu 

 

5. MESURA DE POTÈNCIA D'UN CANAL DIGITAL (POTÈNCIA DE 
CANAL) 

El PROLINK-4/4C ofereix dos mètodes per mesurar la potència de canals digitals: 
Mètode automàtic en mode TV i mètode per integració en mode espectre.  
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Tal com es pot veure a la figura el mètode automàtic en mode TV estima la potència 
total del canal assumint que la densitat espectral és uniforme en tota la banda del 
canal. Per contra el mètode per integració en mode espectre té en compte la 
distribució espectral del senyal. Això fa que la mesura sigui més precisa però una 
mica més lenta.  

a) Connecteu el mesurador a la sortida de TV de la caixa de presa i seleccioneu el 

mode analitzador d’espectres amb la tecla . Ajusteu el span per visualitzar tota 
la banda (SPAN/Completo). Ara podeu visualitzar les components espectrals de les 
emissores de FM radio (principi de la banda) i televisió digital terrestre. Per calcular 

la potència d'un canal digital utilitzarem el canal 26. Per sintonitzar-lo premeu  
per funcionar en mode canal i seleccioneu el canal 26. Aquesta tecla es pot fer servir 
en qualsevol moment per saber la freqüència del canal sintonitzat. Girant la roda 
podeu sintonitzar el mesurador a qualsevol emissora de canal en canal. Ajusteu el 
span per tenir una bona visualització (per exemple 50 MHz). 

b) Passeu a mode digital amb la tecla . Apareixeran 3 cursors dels quals el central 
és el que determina la freqüència sintonitzada. Per que la mesura de potència d'un 
canal digital sigui correcte és imprescindible tenir ben definit l'ample de banda del 
canal. Per fer això premeu la roda i en el menú seleccioneu la funció Ancho de 
Canal. Comproveu que l'ample de banda del canal es 8 MHz (A.B. en la figura 

següent). Premeu  per accedir al menú de mesures i seleccionant el mode 
"potència de canal" obtindreu el nivell de senyal en mode espectre.  
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Sortint del mode analitzador d'espectre , premeu  seleccionant potencia de 
canal i obtindreu el nivell de senyal en mode automàtic.  

 

Ompliu les següents dades: 

Canal nº:_______ 

Freqüència central:________ MHz.  

Nivell mode espectre:_________ dBµV 

Nivell mode automàtic:_________ dBµV 

Diferència entre els dos modes: ________dB 

 

6. MESURA DEL BER I LA MER EN UN CANAL DIGITAL TERRESTRE  

a) Per mesurar la BER s'ha de treballar en el mode d'operació TV. Premeu  per 
accedir al menú de mesures d’aquest mode. Seleccionant DVB-T, es visualitzen els 

continguts. Premeu  varies vegades fins aparegui la següent imatge.  
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Aquesta pantalla de mesura de la BER de senyals modulades en COFDM presenta 
dues mesures: CSI i BER desprès de Viterbi. Espereu que els valors s'estabilitzin i 
els anoteu. 

CSI:__________% BER:____________ 

La mesura CSI quin tipus de mesura és i que permet? (manual PROLINK-4/4C  pg. 
47) 

El mesurador PROLINK-4/4C permet també obtenir la relació d'error de modulació 
(MER). Utilitzant la roda seleccioneu la funció Configuración COFDM situada en 
el segon submenú (manual PROLINK-4/4C  pg. 49). Apareixeran en pantalla tres 
possibilitats: CSI, MER i BER antes de FEC, llavors seleccioneu la MER i 
visualitzareu la següent pantalla:    

 

Espereu que els valors s'estabilitzin i anoteu la MER. 

MER:____________dB 

b) Premeu de nou  fins que aparegui la pantalla de visualització d'imatge. 
Apareixerà la missatge: "obteniendo lista de servicios". Espereu fins que estigui 
creada la llista de serveis. Si ja ha estat creada veureu algun dels programes 
transmesos.  Premeu la roda i seleccioneu "lista de servicios". Anoteu els serveis 
disponibles i seleccioneu algun d'ells per veure'l.  

Llista de serveis: 
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7. MESURA DE LA POTÈNCIA DE CANAL I EL BER EN UN CANAL 
DIGITAL DE TV-SAT 

a) Connecteu el mesurador a la sortida de SAT de la caixa de presa. Per mesurar un 
canal de satèl·lit és necessari canviar la banda de freqüència (passar a FI:950MHz-
2150 MHz). Per canviar de banda passeu a mode espectre i amb la roda seleccioneu 

en el menú la opció "Cambio de Banda". Introduïu amb  una freqüència 
corresponent a la part baixa de la banda de FI de satèl·lit. Amb el menú de la roda 
seleccioneu span/200MHz. Aquí heu de veure a la pantalla els espectres de 
diferents canals de televisió per satèl·lit.  

b) Introduïu la freqüència de 1847 MHz. Per calcular la potència de canal en mode 
espectre, tal com es va indicar en el cas de la televisió digital terrestre, és necessari 
indicar l'ample de banda del canal. Mentre que la televisió digital terrestre té un 
ample de banda fix (BW=7.61 MHz), la televisió digital via satèl·lit presenta un 
ample de banda que depèn de la velocitat de símbol utilitzada. Pel cas de senyals de 
satèl·lit en banda baixa BW=29.7 MHz. Introduïu aquest valor utilitzant la funció 
Ancho de canal (manual PROLINK-4/4C  pg. 21). En el cas de senyal TV-SAT 
configureu la funció Ancho de banda de medida a 4 MHz (manual PROLINK-
4/4C  pg. 21). Anoteu el valor de la potència del canal: 

  Nivell mode espectre:_________ dBµV 

 

c) Per mesurar la BER s'ha de treballar en el mode d'operació TV. Dins del menú de 
mesures seleccioneu DVB-S. És necessari configurar els paràmetres del canal a 
mesurar segons les dades següents: pulseu la roda i configureu la velocidad de 
símbolo (22 Mbauds.)   i el code rate (5/6).   Anoteu els valors del BER desprès de 
Viterbi i la llista de serveis. 

BER:____________ 

Llista de serveis: 

 

8. MESURA DE LA RELACIÓ PORTADORA/SOROLL (C/N 
REFERENCIADO) 

a) Per mesurar la relació portadora/soroll és necessari treballar en mode espectre. 
Calcularem la C/N del canal satèl·lit anteriorment analitzat. Primer seleccionarem la 
freqüència on es desitja mesurar el nivell de soroll. Per fer això hem de trobar una  
freqüència on no hi hagi cap senyal com es pot veure en la figura. Seleccioneu la 
freqüència de 1380 MHz i observareu que no hi ha  senyal. 
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Dins del menú de mesures seleccioneu C/N referenciado. Accediu al menú de 
funcions amb la roda i executeu la funció Ruido de Referencia. Apareixerà un línea 
que indicarà la freqüència on es mesura el nivell de soroll. Seleccioneu la freqüència 
de 1380 MHz.     

Finalment accediu al menú de funcions (roda) i seleccioneu la funció Portadora. 
Introduïu la freqüència de 1847 MHz i obteniu la C/N: 

C/N:_____________dB 

Compleix la Normativa?    SI / NO 

9. INTRODUCCIÓ  A LA CERTIFICACIÓ DE LA XARXA TB 

 

La certificació de la xarxa de telefonia bàsica consisteix primordialmente en la 
verificació del connexionat i la correcte assignació dels parells de les regletes del 
RITI a cada un dels PAU. 

 

Activitats: A partir de la informació de la xarxa de TB de l'annex II identifiqueu el 
parell assignat a la vostra taula: 

TAULA:__________________         PARELL ASSIGNAT:_________________ 

Comprovació de la correspondència: 

. 

1- Prepareu l'instrument per a la mesura de resistència óhmica (commutador [2] en 
Ω i [4] en escala de 20Ω). 

2- Connecteu la punta de prova al mesurador. 
3- Amb les puntes de prova en curtcircuit premeu PUSH-ON i ajusteu el control [3] 

per a portar la lectura a zero. 
4- Inserteu la punta de prova en el regleter del RITI al parell assignat al BAT de la 

vostra taula. 
5- Tanqueu el bucle fent servir un cable de prova amb els extrems en curtcircuit 

(cable amb connector RJ-11). 
6- Premeu de forma continuada el botó PUSH-ON del mesurador fins a tenir la 

mesura de la resistència Óhmica. 
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Resistència Mesurada:________ Ω     Cumpleix el Real Decret (R<50 Ω)?     SI/NO 

 

7- Treieu el curcircuit del BAT per deixar-lo en circuit obert i mesureu l'aillament 

 Prepareu el mesurador per a la prova d'aillament (commutador [2] en MΩ y [4] 
en escala de 500V). 

 Premeu el botó PUSH-ON de forma continuada fins a obtindre una mesura. 
 
Resistència d'aillament (*):____________ MΩ 
Cumpleix el Real Decret (R>100 M Ω)?     SI/NO 

 

(*) Si surt el fons d'escala cal posar >2000M Ω) 
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 ANNEX I 

 
 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
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ANEXO II. Esquemas de la instalación de Telefonía Básica 
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Asignación de pares a las cajas de toma (BAT) 
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Extracto del manual de instrucciones del Promax PE-453. 
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FULL DE RESPOSTES 
PRÀCTICA I: Introducció al demostrador d'infraestructures de telecomunicació de 

l'ETSETB 

 

GRUP: DIA: 

NOM: COGNOM: 

NOM: COGNOM: 

NOM: COGNOM: 

 

Al finalitzar la pràctica s'entregarà al professor de pràctiques un únic full de respostes 
per grup 

 

1. RADIODIFUSIÓ ANALÒGICA TERRESTRE 

 

 Emissora de radio seleccionada: 

 Nom comercial:__________________________ 

 Freqüència:______________ MHz 

 Nivell de senyal: Mesura Càlcul 

 _________ dBµV  

 _________ dBmV _________ dBmV 

 _________ dBm _________ dBm 

 En vista dels càlculs anteriors, el nivell de senyal mesurat correspon a volts 
eficaços o de pic?. Justifiqueu la resposta. 

  Acompleix la normativa del RD346/2011?  SI/NO   
Justifiqueu 

   

2. MESURA DE POTÈNCIA D'UN CANAL DIGITAL (POTÈNCIA DE CANAL) 

 

Ompliu les següents dades: 

 

       Canal nº:_______  

       Freqüència central:________ MHz.  

       Nivell mode espectre:_________ dBµV 

      Nivell mode automàtic:_________ dBµV 

      Diferència entre els dos modes: ________dB 
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3. MESURA DEL BER I LA MER EN UN CANAL DIGITAL TERRESTRE  

 

CSI:__________% BER:____________ 

 

MER:____________dB 

 

Llista de serveis: 

 

4. MESURA DE LA POTÈNCIA DE CANAL I EL BER EN UN CANAL DIGITAL DE 
TV-SAT 

 

  Nivell mode espectre:_________ dBµV 

   

 

  BER:____________ 

 

  Llista de serveis: 

 

5. MESURA DE LA RELACIÓ PORTADORA/SOROLL (C/N REFERENCIADO) 

 

C/N:_____________dB 

 

Compleix la Normativa?   SI / NO 

 

 

6. INTRODUCCIÓ  A LA CERTIFICACIÓ DE LA XARXA TB 

 

TAULA:__________________         PARELL ASSIGNAT:_________________ 

 

  Resistència Mesurada:________ Ω     Cumpleix el Real Decret (R<50 Ω)?     SI/NO 

 

 

        Resistència d'aillament (*):____________ MΩ 

 

        (*) Cumpleix el Real Decret (R>100 M Ω)?     SI/NO 
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PRÁCTICA II 
 

CERTIFICACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL Y LA TELEFONÍA BÁSICA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
En el laboratorio de RIP se ha instalado un demostrador de ICT el cual dispone de los 
elementos de captación y  de la red de distribución de los servicios de televisión terrenal y vía 
satélite. En una única sala de laboratorio se encuentran el RITS,  la Red de Distribución, 
Dispersión e Interior de usuario correspondientes a la cuarta planta del edificio de viviendas 
que simula el demostrador. 
 
2.- OBJETIVOS 
 
En esta práctica se realizarán varias medidas para caracterizar la calidad de las señales de 
televisión digital terrena y vía satélite en las tomas de usuario. Se harán las medidas que 
pueden efectuarse mediante el medidor de campo PROLINK-4 y se compararán los resultados 
obtenidos con los niveles de calidad establecidos en el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones.   
 
Asimismo, se comprobará el comportamiento de la red de distribución de televisión entre la 
salida de los amplificadores de cabecera y las tomas de usuario mediante el generador de 
tonos RP-050 de PROMAX. 
 
Al final de la sesión deberá entregarse al profesor de prácticas la hoja de respuestas 
debidamente cumplimentada. 
 
3.- MEDIDAS PARA TELEVISIÓN DIGITAL TERRENA (TDT) 
 
El estándar adoptado en televisión digital terrena utiliza una modulación (COFDM) en que la 
información transmitida viaja simultáneamente en varias portadoras, por lo que para realizar 
la medida de potencia de la señal debe obtenerse la potencia en un cierto ancho de banda. 
 
 

1.- Conectad el coaxial en la toma TV y en el PROLINK-4. 
2.- Seleccionad el modo espectro. 
3.- Comenzando por el canal 26 anotad todos los canales digitales terrestres que podéis 

observar en el espectro de frecuencias. 
4.- Ir al RITS y comprobar que los canales que habéis detectado con el medidor de 

campos coinciden con los anotados en los amplificadores de TDT. 
5.- De los canales existentes seleccionar 4 para realizar las medidas. 
6.- A partir de los conocimientos adquiridos en la práctica I sobre el manejo del medidor 

de campo PROLINK-4 rellenar las siguiente tabla para cada canal seleccionado: 
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 Canal Potencia canal 

(modo espectro) 
¿Cumple 

normativa? 
BER después 

Viterbi 
¿Cumple 

normativa? 
Lista de servicios 

(4 programas) 

  SI  / NO  SI  / NO 

· 
· 
. 
. 

 CSI (%) MER (dB) 
¿Cumple 

normativa? 
Modulación 

Tasa 
codificación 

   SI  / NO  
 

 
 
4.- MEDIDAS PARA TELEVISIÓN DIGITAL VÍA SATÉLITE 
 
En el demostrador de ICT se dispone de dos cables coaxiales de bajada: 
 
- FI-1: será utilizado para caracterizar la red mediante el generador de tonos. 
- FI-2: distribuye los canales en polarización V de la banda FSS del satélite Astra 19.2ºE, que 
será utilizado para tomar las medidas de los canales digitales vía satélite. 
 
Para realizar esta parte de la práctica deberá seleccionarse la bajada FI-2 en los PAU-1,2,3. 
Compruebe que el cable FI-2 está conectado en la salida del derivador dentro del PAU 
correspondiente al puesto de trabajo (mesas 1-2/PAU-1, mesas 3-4-5-6/PAU-2, mesas 7-8-9-
10/PAU-3). Como en el caso de televisión digital terrestre, dentro de un solo canal (llamado 
múltiplex) se retransmiten múltiples programas. 
 
 

1.- Conectad el PROLINK-4 a la toma de satélite. 
2.- Cambiad la banda de trabajo a la de satélite pulsando la rueda y seleccionando cambio 

de banda. Pasad a modo espectro. 
3.- Para poder observar el espectro completo, seleccionad un span de 500 MHz y un nivel 

de referencia adecuado.  
4.- Utilizando la lista de canales digitales del satélite ASTRA que se os ha suministrado 

seleccionad 3 canales diferentes. Para calcular la frecuencia intermedia de los canales 
seleccionados suponer que la frecuencia intermedia del oscilador local es fOL =9.75 
GHz. 

5.- A partir de los conocimientos adquiridos en la práctica I sobre el manejo del medidor 
de campo PROLINK-4 rellenar las siguiente tabla para cada canal seleccionado: 
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Canal 
Bw Frec FI 

Velocidad 
símbolo 

Tasa 
codificación 

Proveedor Lista servicios 

 

     · 
· 
· 
· 

 

     · 
· 
· 
· 

 

     · 
· 
· 
· 

 
Canal 

BER ¿Cumple 
normativa? 

Pot. Canal 
(modo espec)

¿Cumple 
normativa?

Frec ruido 
(MHz) 

C/N 
(dB) 

¿Cumple 
normativa?

  SI  / NO dBµV SI  / NO 1380.0  SI  / NO 

  SI  / NO dBµV SI  / NO 1380.0  SI  / NO 

  SI  / NO dBµV SI  / NO 1380.0  SI  / NO 

 
5. MEDIDAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TELEVISIÓN MEDIANTE EL 
GENERADOR DE TONOS.  
 
Para caracterizar el comportamiento en frecuencia de una red de distribución de televisión, 
antes de instalar los equipos de cabecera suele utilizarse un dispositivo, el generador de tonos, 
el cual emite tres portadoras de vídeo, con sus correspondientes subportadoras de audio. 
Midiendo la potencia de dichas señales directamente en el medidor de campo en modo 
analógico y después de pasar por la red a caracterizar se podrá determinar el comportamiento 
frecuencial de ésta. 
 

1.- Comprobad que el generador de tonos está alimentado mediante el transformador. 
2.- Comprobad que está seleccionada la posición High del conmutador (portadoras de 

105dBµV ± 4dB). 
 
Para conocer exactamente los niveles de potencia que emite el generador debería 
conectarse directamente al PROLINK-4 mediante un cable coaxial corto. En esta práctica 
ya se dan los valores de estas medidas. 
 
3.- Sustituid el cable FI-2 por el FI-1 en la salida del derivador correspondiente 
4.- Conectad el PROLINK-4 a la toma de satélite. 
5.- Medid el nivel de las portadoras en la frecuencia correspondiente. 
6.- Anotad los niveles, calculad las atenuaciones y completad la tabla. 

 
 Frecuencia 

(MHz) 
Potencia 
emitida 
(dBµV) 

Potencia 
después de 
red (dBµV) 

Atenuación 
(dB) 

Diferencia 
atenuación 

máxima (dB) 

¿Cumple la 
normativa?* 

Portadora 1 1074  105.0    
SI  / NO Portadora 2 1612 105.0   

Portadora 3 2147 104.5   
*Consultad “respuesta amplitud / frecuencia en banda de la red” del Anexo de la práctica. 
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ANEXO 
 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones. 
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GRUPO: DIA: 
NOMBRE: APELLIDOS: 
NOMBRE: APELLIDOS: 
NOMBRE: APELLIDOS: 

 
 

PRÁCTICA DE LA CERTIFICACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL Y LA TELEFONÍA 
BÁSICA 

 HOJA DE RESPUESTAS 
 

Al finalizar la práctica se entregará al profesor de prácticas una única hoja de resultados por grupo 
 

1.- CANALES DIGITALES TERRESTRES: 
 
 
2.- MEDIDAS PARA TELEVISIÓN DIGITAL TERRENA 
 
 

Canal Potencia canal 
(modo espectro) 

¿Cumple 
normativa? 

BER después 
Viterbi 

¿Cumple 
normativa? 

Lista de servicios 
(4 programas) 

  SI  / NO  SI  / NO 

· 
· 
. 
. 

 CSI (%) MER (dB) 
¿Cumple 

normativa? 
Modulación 

Tasa 
codificación 

   SI  / NO  
 

 
 

Canal Potencia canal 
(modo espectro) 

¿Cumple 
normativa? 

BER después 
Viterbi 

¿Cumple 
normativa? 

Lista de servicios 
(4 programas) 

  SI  / NO  SI  / NO 

· 
· 
. 
. 

 CSI (%) MER (dB) 
¿Cumple 

normativa? 
Modulación 

Tasa 
codificación 

   SI  / NO  
 

 
 
 
 

Canal Potencia canal 
(modo espectro) 

¿Cumple 
normativa? 

BER después 
Viterbi 

¿Cumple 
normativa? 

Lista de servicios 
(4 programas) 

  SI  / NO  SI  / NO 

· 
· 
. 
. 

 CSI (%) MER (dB) 
¿Cumple 

normativa? 
Modulación 

Tasa 
codificación 

   SI  / NO  
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Canal Potencia canal 
(modo espectro) 

¿Cumple 
normativa? 

BER después 
Viterbi 

¿Cumple 
normativa? 

Lista de servicios 
(4 programas) 

  SI  / NO  SI  / NO 

· 
· 
. 
. 

 CSI (%) MER (dB) 
¿Cumple 

normativa? 
Modulación 

Tasa 
codificación 

   SI  / NO  
 

 
 
 

3.- MEDIDAS PARA TELEVISIÓN DIGITAL VÍA SATÉLITE 
 

Canal 
Bw Frec FI 

Velocidad 
símbolo 

Tasa 
codificación 

Proveedor Lista servicios 

 

     · 
· 
· 
· 

 

     · 
· 
· 
· 

 

     · 
· 
· 
· 

 
Canal 

BER ¿Cumple 
normativa? 

Pot. Canal 
(modo espec)

¿Cumple 
normativa?

Frec ruido 
(MHz) 

C/N 
(dB) 

¿Cumple 
normativa?

  SI  / NO dBµV SI  / NO 1380.0  SI  / NO 

  SI  / NO dBµV SI  / NO 1380.0  SI  / NO 

  SI  / NO dBµV SI  / NO 1380.0  SI  / NO 

 
4. MEDIDAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TELEVISIÓN MEDIANTE EL 
GENERADOR DE TONOS.  

 
 Frecuencia 

(MHz) 
Potencia 
emitida 
(dBµV) 

Potencia 
después de red 

(dBµV) 

Atenuación 
(dB) 

Diferencia 
atenuación 

máxima (dB) 

¿Cumple la 
normativa?* 

Portadora 1 1074  105.0    
SI  / NO Portadora 2 1612 105.0   

Portadora 3 2147 104.5   
*Consultad “respuesta amplitud / frecuencia en banda de la red” del Anexo de la práctica 

 


