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Resum
Els radioenllaços mòbils, també anomenats semi fixos, ens permeten efectuar
una transmissió del senyal de televisió des de qualsevol localització, inclús en
punts remots del país, zones boscoses o serralades, sempre que hi hagi un
camí o carretera habilitats que ens permetin accedir a aquests punts amb una
furgoneta adequadament equipada, anomenada unitat mòbil.
En el present projecte s’estudia teòricament el procés necessari per a
l’establiment de 3 tipus de radioenllaços mòbils: analògic terrenal, digital
terrenal i digital via satèl·lit. Després, un exemple pràctic de cada tipus ens
servirà per a comprendre el procediment del muntatge d’un radioenllaç real,
adjuntant també les especificacions tècniques dels equips utilitzats.
Per altra banda, s’ha realitzat un estudi amb càlculs teòrics dels paràmetres
més importants dels 3 radioenllaços, comparant els resultats amb els valors
reals obtinguts als casos pràctics. També s’inclou un petit estudi de mercat, a
on es fa un pressupost aproximat del cost total dels equips utilitzats, fent un
balanç de beneficis i rendibilitat per a l’empresa que realitza els radioenllaços.
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Overview
Mobile radio links, also known as semi-fix radio links, allow us to transmit a TV
signal from any location, even at remote places, forested zones or mountain
chains, as long as there is a path or roadway to get there with a properly
equipped van, called mobile unit.
In this project, the theoretical necessary process to establish 3 types of radio
links (analogue terrestrial, digital terrestrial and digital satellite) is studied. After
that, a practical example of each type will serve to comprehend the procedure
of a real radio link establishment, attaching the technical specifications of the
used equipments too.
Alternatively, a study with the theoretical calculation of the most important
parameters of the 3 radio links has been made, comparing its results with the
real values given in the practical cases. A little market study is included too,
where an estimation of the total cost of the used equipments is done,
evaluating the benefits and profitability for an enterprise dedicated to make
radio links.
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INTRODUCCIÓ
Quan veiem un programa de televisió, per exemple un informatiu, en el que fan
una connexió en directe amb un emplaçament determinat, molta gent es
pregunta com s’ho fan per a portar el senyal des d’aquest lloc a les nostres
pantalles. El mateix passa amb la majoria de retransmissions esportives i
qualsevol esdeveniment que tingui lloc a un emplaçament exterior als platós
d’uns estudis de televisió.
Els radioenllaços mòbils són aquells que ens permeten portar el senyal de
televisió, des de qualsevol lloc a on es tingui accés amb un vehicle
(normalment del tipus furgoneta o 4x4), cap als estudis de televisió. Un cop
allà, a través de torres de comunicacions, el senyal serà retransmès cap a tot el
territori de cobertura del canal de televisió.
Aquest treball descriu el procés teòric i pràctic per a l’establiment d’aquests
radioenllaços, mitjançant 3 muntatges reals de diferents enllaços: analògic
terrenal, digital terrenal i digital via satèl·lit, comparant les mesures obtingudes
amb els valors resultants d’una sèrie de càlculs teòrics realitzats per als
mateixos radioenllaços.
Al primer capítol de la present memòria s’introdueix el concepte de radioenllaç
mòbil, així com els diferents tipus i característiques. El segon, continuant amb
l’estudi teòric, analitza els 3 tipus de radioenllaços i defineix els paràmetres
generals que després seran utilitzats als càlculs. Per acabar la part teòrica, el
capítol 3 introdueix els aspectes a tenir en compte sobre la propagació del
senyal radioelèctric.
En quant a la part pràctica, el quart capítol descriu, amb text i il·lustracions, el
procediment de muntatge dels radioenllaços mòbils, indicant els paràmetres
utilitzats més importants, tals com la modulació, freqüències de transmissió o
potències dels equips. També es justifica l’elecció de cadascun dels enllaços
segons les necessitats de cada transmissió.
Per últim, en el cinquè capítol es comparen els valors obtinguts als muntatges
reals amb els resultats dels càlculs teòrics realitzats, i a més es fa un petit
estudi de mercat, a on es calcula el cost total d’un radioenllaç mòbil i s’estudia
la rendibilitat de la seva realització per part de la companyia de televisió
interessada. A continuació, les conclusions del treball resumeixen els resultats
generals obtinguts al treball, juntament amb un estudi de l’impacte ambiental
dels radioenllaços sobre el nostre planeta.
S’adjunten també 2 annexos, el primer amb els càlculs teòrics dels paràmetres
més importants dels diferents radioenllaços, i el segon amb les especificacions
tècniques dels equips utilitzats.
En el treball no apareixen els noms ni logotips de les empreses participants en
els radioenllaços, tot i que es compta amb l’aprovació per part d’aquestes de la
publicació de les dades i fotografies dels equips que aquí apareixen.
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CAPÍTOL 1. RADIOENLLAÇOS MÒBILS
1.1. Definició
S’ anomena radioenllaç a tot enllaç de transmissió de dades que utilitza ones
de ràdio per a establir una comunicació, normalment de llarga distància. Com a
característiques generals, es destaquen les següents:
• Ús d’ antenes molt directives (de feix estret)
• Propagació per ona a l’ espai (amb o sense necessitat de visió directa
amb l’ estació receptora, depenent del tipus de radioenllaç)
• Portador radioelèctric (mai senyals en banda base)
• Absència de connexió física
• Transmissió de senyals multiplexades
Si parlem de radioenllaços mòbils per a transmissió del senyal de televisió,
diem que son aquells que permeten disposar de senyal en temps real, en
aquest cas d’ àudio i vídeo, des d’ un punt d’ origen remot (allà on succeeixi l’
esdeveniment a seguir) fins als estudis centrals de televisió, a on es registra i
es realitza el senyal de programa (s’afegeix el logo del canal de televisió,
s’introdueixen cairons,etc).
Els grans estudis de televisió solen estar a prop de les grans torres de
comunicació, connectats a aquestes per fibra òptica (com es el cas de TV3 i la
torre de Collserola). Així, en el cas dels radioenllaços mòbils terrenals, l’objectiu
serà portar el senyal cap a la torre de comunicacions equipada amb els
instruments necessaris per a la recepció del senyal, i des d’allà es portarà cap
als estudis de televisió. Un cop realitzada la imatge, es retornarà cap a la torre
de comunicacions i des d’aquí es farà la radiodifusió, és a dir, s’ envia el senyal
cap a les nostres cases. Aquest procés és il·lustrat a la següent figura:

Unitat mòbil
Video
+
Audio

Fibra
Òptica

Estudis
centrals de
televisió

Torre de comunicacions

Fig. 1.1 Diagrama de blocs d’ un enllaç mòbil terrenal directe

En el cas del radioenllaç per satèl·lit, l’ esquema és igual però en comptes d’
una torre de comunicació, s’utilitza el satèl·lit com a repetidor de senyal, i un
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cop als estudis centrals de televisió, el senyal es re encamina cap a la torre per
ser radiodifós.

1.2. Avantatges i inconvenients
Si comparem la transmissió de televisió per radioenllaç amb la transmissió per
cable (molt utilitzada a països com França o els Estats Units), trobem moltes
diferències entre els dos, que ens faran decantar-nos cap a un o altre segons
les nostres necessitats. Com a avantatges principals del radioenllaç sobre el
cable tenim:
• Volum d’ inversió generalment més reduït
• Instal·lació més ràpida i senzilla
• Conservació generalment més econòmica i d’ actuació ràpida
• Poden superar-se les irregularitats del terreny
• Les regulacions només han d’ aplicar-se als equips, ja que les
característiques del medi de transmissió són essencialment constants a
l’ ample de banda de treball
Per altra banda, també sorgeixen alguns inconvenients, com:
•

Explotació restringida a trams amb visibilitat directa (per als
radioenllaços fixes)
• En cas de tenir estacions repetidores, hi ha necessitat d’ accés adequat
a aquestes, a més de la disposició d’ energia i condicionament per als
equips i l’ establiment d’ algun tipus de manteniment
• La segregació de canals, tot i que és possible i es realitza, no és tan
flexible com als sistemes per cable
Malgrat tot, els radioenllaços s’ han imposat clarament al llarg dels últims anys,
a l’ irregular territori espanyol, per esdevenir la tècnica més utilitzada en quant a
la transmissió de televisió.

1.3. Classificació
Bàsicament podem classificar els radioenllaços mòbils en dos tipus:
• Radioenllaços terrenals o terrestres
• Radioenllaços via satèl·lit
Dintre d’ aquests podem parlar de radioenllaços analògics o digitals, i fer
diferents subgrups segons altres paràmetres com: modulacions utilitzades,
capacitat, visibilitat directa entre transmissor i receptor (de vegades, en
transmissions terrenals, és necessari reflectir el senyal sobre algun edifici o
objecte, o fins i tot l’ ús de més d’ una unitat mòbil per a portar el senyal fins a l’
estació receptora, degut a irregularitats en el terreny o objectes que
obstaculitzen el camí directe entre transmissor i receptor ), etc.
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Els 3 enllaços radioelèctrics que es descriuran en aquest escrit són punt a punt
(sense necessitat d’ estacions repetidores fixes o mòbils) i de capacitat mitjana,
amb els que podem fer-nos una idea general de les característiques i
aplicacions de cada tipus d’ enllaç.

1.4. Característiques
1.4.1. Radioenllaç terrenal analògic
És aquell en que el senyal, des de l’ entrada al transmissor fins la sortida al
receptor, es analògic. Aquests enllaços necessiten visió directa entre
transmissor i receptor per a un funcionament correcte. Es molt important l’
apuntament entre antenes, ja que són molt directius. En el diagrama de
radiació de l’ antena, el feix té el lòbul principal bastant estret i lòbuls
secundaris a pocs graus del principal.
Els equips analògics que s’ utilitzaran per al muntatge del radioenllaç són de la
marca Alcatel, sèrie TM 400, que actualment s’ han deixat de fabricar degut a la
constant degradació en l’ ús de radioenllaços analògics. L’ estructura bàsica en
un enllaç analògic punt a punt és la següent:

1
2

IDU
TX

IL·LUMINADOR

IL·LUMINADOR

ODU

ODU

TX

RX

IDU
RX

Senyal
desmodulat

Fig. 1.2 Estructura bàsica del radioenllaç mòbil analògic

L’ equip de transmissió IDU (indoor unit, equip d’ interior, situat a la unitat
mòbil) s’ encarrega de modular el senyal provinent de la càmera en banda base
a una freqüència intermèdia FI, i disposa d’ un display per a controlar els
paràmetres de l’ equip, com el rang de freqüències predeterminades o les
possibles alarmes. D’ entre aquest rang de freqüències predeterminades (en el
nostre cas, 6 freqüències d’ entre 10 i 23 GHz propietat de l’ empresa
encarregada del radioenllaç), se selecciona la freqüència RF que s’ utilitzarà
per a la transmissió de dades. L’ equip de transmissió ODU (outdoor unit, equip
d’ exterior, que se situarà a un lloc adient amb visibilitat directa al receptor)
consta de diferents oscil·ladors que transformen la freqüència FI provinent de l’
IDU en RF, utilitzant el convenient segons la freqüència seleccionada
anteriorment. Tot seguit, el senyal passa a un il·luminador, que treu el senyal
cap a l’ antena parabòlica, reflectint-lo en la direcció d’ una altra antena
exactament igual, utilitzada per a la recepció.
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El conjunt de recepció segueix l’ esquema invers al de transmissió, és a dir, l’
antena parabòlica reflecteix el senyal rebut sobre l’ il·luminador, connectat a l’
ODU de recepció. Aquest equip processarà el senyal a la freqüència
seleccionada a l’ IDU receptor (que òbviament serà la mateixa que s’ ha
seleccionat a l’ IDU transmissor), podent visualitzar el nivell de senyal en A
mitjançant un mesurador analògic basat en els nivells de corrent. Un cop
passat el senyal a la freqüència FI, el senyal passa a l’ IDU receptor, que ens
indica el nivell de senyal en dBm, i que estarà connectat a un rack, que és un
conjunt d’ equips preparats per al monitoratge i reencaminament del senyal.
El conjunt de transmissió s’ estableix allà on sigui l’ esdeveniment a
retransmetre, mentre que el conjunt de recepció s’ ha de muntar a la torre
primària de transmissió, connectada als estudis centrals de televisió, o a alguna
altra torre secundària que transmeti la informació cap a la torre primària.

1.4.2. Radioenllaç terrenal digital
En aquest cas, els senyals de vídeo i àudio s’ introdueixen a un equip que
digitalitza el senyal i obté un stream de bits (trama ASI). El senyal passa a un
modulador amb oscil·lador local (anomenat up converter) per aconseguir la
freqüència de sortida RF. A continuació, un amplificador li donarà la potència
necessària per arribar amb un nivell suficient a l’ extrem receptor de l’ enllaç,
que en el nostre cas serà directament la torre de Collserola, equipada amb els
equips adequats per a la recepció i desmodulació del senyal. Com al cas del
radioenllaç analògic, el senyal serà transmès als estudis centrals de televisió
per fibra òptica, a on es fa el procés de realització de la imatge i es torna a
enviar el senyal cap a la torre primària per a la seva radiodifusió. A continuació
es mostra un esquema del procés bàsic de transmissió des de la unitat mòbil:

1 VIDEO
2 AUDIOS

CODIFICADOR

MODULADOR

G

Fig. 1.3 Esquema de la transmissió en un enllaç mòbil terrenal digital

El senyal digital és molt més robust a interferències que l’ analògic, cosa que
ens porta a pensar en el gran ample de banda que utilitza. No obstant, avui dia
les tècniques de compressió sobre el senyal digital fan que l’ ample de banda
utilitzat per al senyal de televisió sigui fins a 4 vegades menor amb la mateixa
qualitat d’ imatge i so. Per tant, aquest tipus d’ enllaç necessita menys relació
senyal a soroll (SNR) que l’ analògic en la recepció del senyal, i poden
funcionar sense necessitat de visió directa entre el transmissor i el receptor,
sempre i quan existeixi un camí entre ells a través de “rebots” en edificis o
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altres obstacles que recondueixin el senyal cap al receptor sense una
atenuació excessiva.

1.4.3. Radioenllaç digital via satèl·lit
L’ estructura de l’ enllaç per satèl·lit és molt semblant a una de terrenal digital
utilitzant un repetidor (que és el satèl·lit) entre transmissor i receptor. No
obstant això, la inaccessibilitat d’ aquest repetidor i les distàncies que el
separen de les estacions terrenes, a més de la seva limitació en potència,
imposada per les possibles interferències que pugui ocasionar sobre sistemes
de radioenllaços terrenals que comparteixin les mateixes bandes de freqüència,
el converteixen en un radioenllaç amb propietats molt diferents de les de
qualsevol transmissió terrenal.
Dividirem l’enllaç en 5 parts per a un posterior estudi diferenciat:
•
•
•
•

Estació terrenal transmissora: en aquest cas, la unitat mòbil.
Enllaç ascendent: pujada del senyal de la unitat mòbil al satèl·lit.
Satèl·lit: recepció, conversió en freqüència i retransmissió del senyal.
Enllaç descendent: baixada del senyal des del satèl·lit a l’estació terrena
receptora.
• Estació terrena receptora:en aquest cas, els estudis centrals de televisió.

Per a la realització de l’ enllaç, la unitat mòbil ha de disposar d’ alguns equips
més que en el cas dels enllaços terrenals digitals. Bàsicament són:
•
•
•
•
•
•

Un codificador que digitalitzi el senyal provinent de la càmera de vídeo
Un modulador, que en el nostre cas també inclou un up converter que
passa el senyal de freqüència FI a la freqüència RF convenient.
Amplificadors de gran guany, per tal que després de recórrer una gran
distància el senyal arribi al satèl·lit amb un nivell suficient.
El conjunt de filtres adients per a treballar només amb la portadora
desitjada i disminuir al màxim el soroll abans dels amplificadors.
Una antena parabòlica, que anirà al sostre de la unitat mòbil, amb un
equip de control d’ antena a l’ interior que ens permetrà realitzar
fàcilment la recerca de satèl·lits.
Un sistema de monitoratge, format per un analitzador d’ espectres i petits
monitors de televisió, que ens permetin observar el nivell de la portadora
emesa i la qualitat d’ imatge que estem enviant i rebent (per a aquesta
última funció també necessitarem un descodificador amb la freqüència
del senyal de baixada del satèl·lit seleccionada).

També hem de disposar d’ altres equips com la taula de control d’ àudio o el
conjunt de distribuïdors de vídeo i àudio, i per suposat les fonts d’ alimentació.
Un cop enviat el senyal al satèl·lit, aquest amplifica el senyal rebut, el canvia de
banda (trasllat en freqüència) i l’ amplifica novament per a retransmetre’ l cap a
la superfície terrestre. Els estudis de televisió reben el senyal, que passa per
realització i es reencamina cap a la torre de comunicacions a on es farà la
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radiodifusió. La següent figura mostra l’ estructura bàsica d’ un radioenllaç
mòbil digital via satèl·lit:

Control d’ antena

Enllaç ascendent

Enllaç descendent

A.E.

TV
Senyal
BB

Codificador

Modulador

G

Estudis de
televisió

Fig. 1.4 Estructura bàsica del radioenllaç mòbil digital via satèl·lit

1.5. Aplicacions
Quan una empresa de televisió li demana a una altra encarregada de muntar
radioenllaços mòbils un servei per a la retransmissió d’ un esdeveniment
concret, li toca a aquesta segona planificar el tipus de radioenllaç que es
portarà a terme, sempre parlant-ho, abans de fer el muntatge, amb la persona
encarregada de coordinació als estudis de televisió. S’ han de tenir en compte
diversos factors, tal com la localització de l’ esdeveniment, la durada de la
retransmissió, la climatologia, etc. Seguidament es descriuen les aplicacions
més comunes dels radioenllaços descrits anteriorment.
El radioenllaç mòbil terrenal analògic s’ utilitza, aprofitant la instal·lació fixa dels
equips receptors a les torres de comunicacions, per alguns esdeveniments de
llarga duració, com pot ser una retransmissió esportiva, o quan un programa de
televisió decideix fer un especial i muntar el plató a algun lloc extern als estudis
de televisió, com per exemple va fer TV3 amb el programa Els matins el dia de
Sant Jordi, instal·lant-se a la Plaça de Catalunya de Barcelona. En aquest tipus
de radioenllaç, tot i requerir una alta SNR, la fiabilitat és molt gran, i, un cop
establert l’ enllaç amb la torre de comunicacions adient, hi ha poques
possibilitats de que es perdi el senyal, tot i que sempre s’ha d’estar atent a
factors climatològics com el vent o la pluja. El muntatge pot ser en ocasions
complicat, ja que es necessita visibilitat directa entre el transmissor i el receptor
col·locat a la torre de transmissió, i de vegades s’ha de muntar el conjunt
transmissor a certa alçada (com per exemple a dalt d’ un edifici o d’ un estadi
de futbol), amb la conseqüent tirada de cable cap a la IDU de la unitat mòbil.
Ara, si el que es necessita és un radioenllaç de muntatge ràpid per necessitat
del programa, per a realitzar connexions de poc temps i amb la possibilitat de
canviar d’ emplaçament en pocs minuts (com és un informatiu, o programes del
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tipus En directe o España directo), l’ ideal és un radioenllaç mòbil digital.
Escollirem l’ enllaç digital terrenal quan l’ esdeveniment a retransmetre no sigui
a massa distància de la torre de transmissions connectada als estudis de
televisió (distància que variarà segons la potència dels amplificadors utilitzats,
però que no es recomana que sobrepassi els 30 km aproximadament). Si som
lluny de la torre de transmissió en qüestió, o no podem enllaçar amb aquesta
degut a obstacles insalvables al camí, ens decantarem pel radioenllaç via
satèl·lit.
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CAPÍTOL 2. ANÀLISI D’ UN RADIOENLLAÇ
2.1. Anàlisi tècnic
En aquest apartat es descriuran els paràmetres bàsics de cada un dels
radioenllaços que estudiarem en aquest escrit, com l’ estructura de l’ enllaç,
banda de freqüències utilitzada, modulació, etc. No s’ entrarà en l’ estudi
d’aquests en profunditat, sinó que es plantejaran les principals característiques
tècniques per tal de diferenciar clarament cada una de les transmissions.
Al disposar de poc temps per a la realització del muntatge del radioenllaç, no
es pot fer una planificació amb les mesures i els càlculs adients, pel que se
segueixen uns patrons bàsics que són els que seran estudiats a continuació.
Un estudi molt complet de tots els aspectes tècnics dels radioenllaços (en
concret dels del servei fix) el podem trobar a [L1].

2.1.1. Radioenllaç terrenal analògic
2.1.1.1. Condicions de disseny
Per a un correcte funcionament del radioenllaç, necessitarem, com a condició
primària i indispensable, tenir visibilitat directa entre els equips transmissor i
receptor. Això es degut principalment a 2 motius:
• El fet de treballar amb freqüències microones (entre 3 i 30 GHz), pel que
el senyal no serà reflectit a la ionosfera terrestre, cosa que sí succeeix
amb les ones radioelèctriques entre 1 i 30 MHz.
• La seva propagació principalment en línia recta, al igual que les ones
lluminoses.
Des del punt de vista de la propagació, i per motius que s’exposaran més
endavant, és convenient que les antenes estiguin a una certa alçada sobre el
terra.
Per altra banda, degut a l’atenuació provocada pel cable que transporta el
senyal des de la l’ IDU a l’ ODU transmissor, i anàlogament des del ODU al IDU
receptor, hem de procurar trobar el camí més curt possible entre els equips
d’interior i d’exterior per a no utilitzar cables massa llargs, reduint així les
pèrdues el màxim possible.

2.1.1.2. Modulació i ample de banda
Per als radioenllaços analògics, i treballant amb el senyal de televisió, la
modulació utilitzada més comú és la modulació en freqüència (FM). Es
descarta el mètode de modulació en amplitud (AM), ja que és molt més
sensible a interferències, i a més els amplificadors lineals de banda ampla que
es necessiten no són útils a freqüències de microones.
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En el nostre cas, per a la transmissió d’un senyal de vídeo acompanyat de 2
subportadores d’àudio, es construeix un múltiplex MDF1 en banda base, format
pel senyal de vídeo i les subportadores d’àudio modulades en freqüència, tal i
com es mostra a la següent figura:

Fig. 2.1 MDF en banda base

El senyal múltiplex així format, modula en freqüència la portadora del
radioenllaç. L’ amplada de banda del senyal serà:

(2.1)

A on
és l’ excursió en freqüència cresta a cresta produïda pel senyal
és la freqüència màxima del senyal múltiplex. Com que l’ índex
múltiplex, i
de modulació de les portadores d’ àudio es petit, podem aproximar
i
, a on
és la excursió de cresta a cresta produïda
2
pel senyal de vídeo , y
és la freqüència de la subportadora més alta a
l’espectre múltiplex. A conseqüència:

(2.2)

A continuació, l’ espectre es trasllada a una freqüència intermèdia de 70 MHz,
que és en aquest cas un valor normalitzat. D’aquesta manera, i després de
filtrar les bandes d’informació que ens interessen, obtindrem l’espectre a
transmetre, tot i que encara no està a freqüència definitiva.
Degut al baix nivell de sortida ofert pel modulador, necessitem a continuació
una etapa amplificadora en FI. El seu guany està controlat automàticament pel
preamplificador, i permet obtenir, a la sortida de l’amplificador final, el senyal a
un nivell especificat per les recomanacions del CCIR3.
Tot seguit, el senyal es traslladarà, mitjançant un oscil·lador local a l’ ODU de
transmissió, a la freqüència RF definitiva (que, amb els equips utilitzats, pot
1

MDF: Multiplexat per Divisió en Freqüència
La Rec. UIT-R BT.276 especifica
3
CCIR: Comitè Consultiu Internacional de Radiocomunicacions
2
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variar entre 10 i 23 GHz), utilitzant una o altra segons s’indiqui a l’ IDU de
transmissió, i s’ encaminarà cap a l’ etapa final de la transmissió.

2.1.1.3. Amplificació i transmissió
El senyal passarà a continuació per una etapa d’ amplificació d’ona progressiva
(TOP), per aconseguir un nivell de transmissió d’ entre 0,1 i 1 Watt (20 i 30
dBm respectivament). Posteriorment, un filtre dissenyat amb vàries cavitats
ressonants, elimina el harmònics generats als dispositius no lineals, per a
obtenir al final el radio canal d’emissió corresponent.
Pel que fa al sistema radiant, es tracta d’un reflector parabòlic. Podem
considerar aquesta antena com un mirall amb la missió de reflectir els raigs del
radiador primari, que està situat al focus del paraboloide. A més, si considerem
aquest radiador com a infinitesimal, es produeix un feix paral·lel procedent de
l’obertura del receptor, que assegura una elevada directivitat dels sistemes de
radioenllaç.
Per a la transmissió del senyal des de l’emissor a l’antena o d’aquesta al
receptor, s’utilitza com a suport físic una línia de transmissió, més comunament
anomenat il·luminador o alimentador d’antena. En aquesta interconnexió, els
cables coaxials deixen de ser útils com a línies de transmissió, per l’elevada
atenuació que introdueixen sobre el senyal en banda base de microones. Per a
corregir-ho s’utilitzen les guies d’ones, que encara que són eficaces a aquestes
freqüències, presenten nombrosos inconvenients d’instal·lació i desadaptació.
A continuació es mostra una fotografia dels equips utilitzats al muntatge del
radioenllaç mòbil per a l’ etapa final de transmissió: ODU (caixa vermella),
il·luminador (caixa negra) i antena parabòlica.

Fig. 2.2 Equips utilitzats a l’ etapa final de la transmissió
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2.1.1.4. Capacitat del canal
A les comunicacions analògiques se solen utilitzar els canals telefònics4 per a
mesurar la capacitat del canal a utilitzar. Per a les transmissions que utilitzen
modulació en freqüència, la capacitat del canal serà sempre major a 300 canals
telefònics. Per a transmetre 1 senyal de vídeo i 1 d’ àudio, es necessita una
capacitat de 960 canals telefònics, mentre que per a transmetre 1 senyal de
vídeo i 4 d’ àudio es requereixen 1800 canals telefònics.

2.1.1.5. Recepció
Un cop col·locades les antenes transmissora i receptora amb els equips IDU i
ODU als llocs adients (no situades prop del terra i amb visibilitat directe entre
ambdues), cal veure a l’indicador de l’ ODU de recepció si el nivell de senyal
que ens arriba és suficient. Aquest indicador marca, mitjançant un indicador
analògic d’agulla, el nivell de corrent elèctric que circula per l’antena, amb
valors entre 0 i 100 A. El nivell adequat per a una transmissió contínua segura
és d’uns 90 A. En cas de no rebre el nivell de senyal desitjat, s’ha de moure
l’antena lleugerament, primer en azimut (moviment lateral) i després en
elevació (moviment vertical), fins a observar una millora d’aquest valor (en cas
contrari, la persona encarregada del muntatge del transmissor ha de moure
lleugerament l’antena transmissora, per tal d’apuntar cap a l’antena receptora
amb més precisió).
Un cop rebut, el senyal passarà per l’ il·luminador, que el transportarà a l’ODU
de recepció, a on es passa de nou a FI. El nivell de senyal que li arribarà a l’
IDU de recepció voltarà els – 40 dBm (0,1 µW), llavors serà desmodulat. Ja en
banda base, el senyal es digitalitzarà i codificarà a la torre de transmissió i serà
enviat als estudis de televisió per la seva realització.

4

L’ ample de banda d’ un canal telefònic és d’ entre 300 i 3400 Hz, i se sol aproximar als 4 kHz
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2.1.2. Radioenllaç terrenal digital
2.1.2.1. Condicions de disseny
Parlant de radioenllaços mòbils, aquest tipus d’ enllaç és molt més ràpid de
muntar que l’ analògic. A més, degut a les propietats del senyal digital, no ens
és imprescindible (tot i que sempre és recomanable) que hi hagi visibilitat
directa entre els equips transmissor i receptor, ja que podem encaminar el
senyal a través de “rebots” en edificis o altres objectes que dirigeixin el senyal
rebotat cap a la torre de transmissions a on estigui l’ equip receptor.
En aquest cas, l’ antena transmissora anirà col·locada a dalt d’ un masteler
plegable situat a la unitat mòbil, i tots els equips necessaris estan muntats en
un rack (una espècie de prestatgeria especialment dissenyada per a equips de
telecomunicació) al seu interior. Així, només caldrà arribar amb la unitat mòbil
al lloc a on es farà la transmissió, desplegar el masteler amb l’ antena muntada
i connectada al rack, apuntant cap a la torre de transmissió (ja sigui directament
o rebotant) i trucar a la centraleta de control de la torre al principi de la
transmissió, per ajustar nivells de potència i croma del senyal uns moments
abans de la connexió amb els estudis centrals de televisió.
En el cas d’ utilitzar el rebot del senyal, per exemple sobre una finestra d’ un
edifici, s’ afegeix un inconvenient per al tècnic encarregat del radioenllaç, i es
que, a més de les pèrdues que sofrirà el senyal, si el veí que viu al pis a on s’
està rebotant el senyal vol respirar una mica d’ aire fresc i obre justament la
finestra que estem utilitzant per al rebot, la transmissió fallarà, ja que el senyal
es perdrà i no arribarà a la torre de transmissions i per tant tampoc als estudis
de televisió, i això és un factor molt important si parlem d’ una transmissió per a
un programa de televisió en directe. De vegades, però, precisament per aquest
tipus de programes, com pot ser un informatiu, no hi ha temps a perdre i el
senyal ha d’ arribar als estudis a l’ hora, sense cap segon de marge de retràs,
pel que s’ ha de córrer el risc si no s’arriba al lloc del muntatge amb temps
suficient.

2.1.2.2. Codificació
Digitalitzar el senyal de televisió que ens arriba de la càmera de vídeo permet
afegir-hi uns sistemes de correcció d’ errors que fan el senyal digital gairebé
immune a les interferències provocades pel canal de transmissió, però també
suposa un més que considerable augment de l’ ample de banda del senyal. Per
això, s’ utilitza l’ estàndard de compressió conegut com MPEG-25, que
aconsegueix comprimir el senyal digital de vídeo fins a ocupar una quarta part
de l’ ample de banda inicial (en qualitat estàndard de televisió), utilitzant
tècniques de predicció i compensació de moviment. Així, només es transmetrà
la informació indispensable per a que en tot moment l’ ull de l’ espectador tingui
la sensació de moviment de la imatge. Una bona explicació sobre l’ estàndard
de compressió MPEG-2 podem trobar-la a [L6].
5

MPEG: Moving Pictures Experts Group, que vol dir “grup d’ experts d’ imatges en moviment”
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Bàsicament, en un buffer del codificador es recull el senyal de vídeo imatge per
imatge, s’ analitzen les imatges consecutives i només es transmet la informació
del canvi entre imatges, és a dir, la informació del moviment, tal i com podem
veure a la següent figura:

Fig. 2.3 Predicció de moviment

La tàctica representada a la figura és la més eficaç pel que fa a la compressió
de la imatge, l’ anomenada predicció bidireccional. Consisteix a predir una
imatge a partir de l’ anterior i la posterior, mitjançant un algoritme que primer
busca el bloc que és igual a les dues imatges (a la figura el quadre negre de la
part inferior esquerra del cercle), i un cop trobat fa la predicció a partir del valor
mitjà dels coeficients de luminància dels punts o píxels que composen els blocs
de les imatges anterior i posterior.
A la sortida del codificador obtindrem un flux de bits a velocitat constant, amb el
senyal de vídeo i els 2 d’ àudio multiplexats, formant així un tren a on els
vagons són paquets de 188 bytes amb la informació a transmetre, anomenat
Program Stream, tal i com es mostra a la figura 2.4:

Fig. 2.4 Múltiplex de paquets formant el Program Stream
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2.1.2.3. Modulació i ample de banda
La modulació utilitzada pels equips de la unitat mòbil és OFDM6, però com que
el senyal a modular ha passat prèviament pel codificador, la modulació rep el
nom de COFDM o OFDM codificada. Aquesta tècnica consisteix a passar el
senyal codificat en MPEG-2 per uns sistemes de correcció d’ errors (entre els
quals es troba el mètode de correcció Reed Solomon7), i a continuació es
multiplica per una seqüència pseudo-aleatòria per a dispersar l’ espectre i
minimitzar l’ efecte de les interferències. Les dades multiplexades es
distribueixen entre múltiples portadores, pel que la taxa de símbol a cadascuna
és molt més baixa que si s’ utilitzés una sola portadora. Això es tradueix en un
període de símbol més gran, que proporciona protecció contra els ecos
produïts pels múltiples camins que pot prendre el senyal al propagar-se, i
també sobre interferències de senyals de la mateixa freqüència.
El senyal modulat té una banda de guarda, que és un període de temps en el
que el senyal es manté constant, repetint un símbol. D’ aquesta manera els
senyals que arriben amb un retard menor que aquest temps, es poden aprofitar
com a senyals constructius per a millorar la recepció.
A Europa, i per l’ estàndard de televisió digital, DVB-T8, COFDM utilitza 2000 o
8000 portadores (el modulador utilitzat per al radioenllaç terrenal digital n’utilitza
2000), segons les taxes de codificació i modulacions utilitzades. La següent
taula mostra les característiques dels dos sistemes per a les emissions de
televisió digital:

Taula 2.1 Característiques dels sistemes OFDM
Sistema 2k

Sistema 8k

1.705

6.817

224

896

56 28 14 7

224 112 56 28

280 252 238 231

1.120 1.008 952 924

Separació entre portadores (kHz)

4.464

1.116

Amplada de banda de RF (MHz)

7,61

7,61

Modulació de la portadora

4 PSK 16 QAM 32 QAM 64 QAM

Taxa de codificació interna

1/2 2/3 3/4 5/6 7/8

Número de portadores
Temps útil de símbol
Període de guarda (us)
Temps total de símbol (us)

Cada portadora es modula independentment, utilitzant QPSK, 16QAM o
64QAM. La informació multiplexada es distribueix entre les portadores, ocupant
un ample de banda que, als radio canals digitals, es calcula mitjançant la
següent expressió:
6

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, que significa multiplexació per divisió en
freqüència ortogonal
7
S’ afegeixen 16 bytes redundants a cada paquet de 188, formant així paquets de 204 bytes
8
DVB-T: Digital Video Broadcasting Terrestrial, que significa difusió de vídeo digital terrestre
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(2.3)
a on:
• k és el factor de modulació (que serà 1 per a sistemes de doble banda
lateral i 0,6 per a modulacions de banda residual, com AM)
• F és el factor d’ especificació, igual a 1+ (l’ anomenat paràmetre de
caiguda progressiva del filtre del modulador)
•
és la velocitat del senyal binari abans de la modulació en bps
• R és el factor d’ ample de banda, que es defineix com la inversa del
logaritme en base 2 del número M de nivells d’ una modulació multinivell:

(2.4)

2.1.2.4. Amplificació i transmissió
El senyal surt del modulador i va cap a un amplificador de RF que opera en la
banda dels 2200 als 2700 MHz. La màxima potència de sortida (mode de
saturació) és de 18 Watts i el guany mínim de 43 dB. A l’ entrada, el senyal
haurà de tenir un nivell màxim de 0 dBm. D’ aquesta manera, al sortir de l’
amplificador, el senyal tindrà un nivell d’ uns 40 dBm, suficient per a arribar en
bones condicions al receptor, sempre tenint en compte la distància que ens
separa d’ aquest i les condicions climatològiques del moment. Les pèrdues
provocades pel cable de RF que connecta l’ amplificador amb l’ antena a dalt
del masteler seran compensades pel guany de l’ antena.

2.1.2.5. Capacitat del canal i abast del radioenllaç
La capacitat d’ un radiocanal digital es mesura en Megabits per segon (Mbps), i
segons la velocitat de transmissió utilitzada podem parlar de diferents tipus:

Taula 2.2 Classificació del canal segons la seva capacitat
Capacitat del canal
Baixa
Mitjana
Alta

Velocitat de transmissió (Mbps)
2
8
>8

L’ abast dels radioenllaços digitals terrenals dependrà de la potència dels
transmissors i les pèrdues que sofreix el senyal, tal i com es comentarà
posteriorment. Per posar un exemple, existeix un radioenllaç terrenal digital fix
entre Mallorca i la torre de Collserola de Barcelona amb uns equips amb una
potència de 30 W.
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2.1.3. Radioenllaç digital via satèl·lit
2.1.3.1. Òrbita
El moviment dels satèl·lits, ja siguin naturals o artificials, a l’espai, segueix les
lleis de la Mecànica del Cel i en particular la de la Gravitació Universal i les de
Kepler. Entre totes les diverses òrbites possibles, són destacables les de baixa
altura i inclinades, i la geostacionària, que és una òrbita circular i equatorial
amb inclinació nul·la, que té la propietat de que el període de revolució dels
satèl·lits col·locats sobre ella és igual al període de rotació de la Terra, pel qual
mantenen una posició relativa constant respecte a un punt de la Terra.

Fig. 2.5 Satèl·lit sobre l’òrbita geostacionària

D’aquesta manera, els satèl·lits seran visibles permanentment, excepte a
períodes d’eclipsis9, des de les estacions que hi enllacen, i no requereixen, en
teoria, que s’efectuï cap tipus de seguiment. A la pràctica, però, l’òrbita té una
certa inclinació i es registren petites derives, pel que cal efectuar un petit
seguiment des d’una estació terrena i efectuar petites correccions de l’òrbita del
satèl·lit, les quals exigeixen l’activació de motors de propulsió al satèl·lit, amb el
conseqüent consum de combustible. Quan aquest s’esgota, es perd la
possibilitat de correcció orbital. Abans de que això passi, per evitar
pertorbacions entre satèl·lits, se’l treu de l’òrbita geostacionària cap a òrbites
obliqües fins que el satèl·lit acaba retornant a la Terra, destruint-se. Avui dia hi
ha programes en marxa de reutilització de satèl·lits.
La distància geocèntrica de l’òrbita geostacionària és r = 42.172 km. Com que
el radi de la Terra és de 6.366 km, resulta que la distància de l’òrbita a la
superfície terrestre és de 35.806 km. Aquesta distància implica valors elevats
de l’atenuació i del retard de propagació. L’òrbita geostacionària tampoc dona
cobertura a zones polars. D’altra banda, els seus avantatges contraresten els
inconvenients, pel que avui dia aquesta és l’òrbita utilitzada a la majoria de les
radiocomunicacions per satèl·lit.
9

Quan el Sol es troba a la mateixa direcció que el satèl·lit sobre la estació terrena, en certs
moments de primavera i tardor, la irradiació provoca certa degradació en el senyal rebut a la
Terra.
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2.1.3.2. Cobertures geomètrica i radioelèctrica
La cobertura geomètrica és l’espai definit pels punts de la superfície terrestre
que veuen el satèl·lit amb una elevació major a 0. S’ ha de tenir en compte que
els angles d’elevació petits impliquen que les ones travessin major volum
d’atmosfera, i per tant sofreixen major atenuació per fenòmens atmosfèrics
(pluja, absorció per gasos, etc.), el que suposa un condicionant addicional en
quant a nivells de senyal (tindrem més atenuació mentre més allunyats de
l’Equador estiguem).
La cobertura radioelèctrica (també anomenada petjada) és menor que la
geomètrica, ja que les antenes de les estacions terrenes han de tenir un angle
mínim d’elevació, de l’ordre de 5º, per a salvar obstacles i minimitzar la
captació de soroll terrestre. A la següent figura podem observar la petjada d’un
dels satèl·lits Eutelsat per a Europa, Nord d’Àfrica i Orient pròxim, amb les
corbes de nivell de potència i graus d’elevació per a cada territori.

Fig. 2.6 Cobertura radioelèctrica de l’Eutelsat AB1 -12,5º Oest [W1]

Per a l’òrbita geostacionària, la cobertura de la superfície terrestre des del
satèl·lit depèn fonamentalment del tipus i amplada del feix de l’antena. Sobre la
base del tipus de feix, es classifiquen les antenes en 3 categories:
a) De feix global, la cobertura de la qual és aproximadament 1/3 de la
superfície terrestre (del que deduïm que amb només 3 satèl·lits
estratègicament col·locats podem cobrir tota la superfície terrestre).
b) De feix puntual o restringit. Amb amplades de feix de l’ordre de 1º, la
cobertura és d’uns 800
.
c) De feixos perfilats o spot, utilitzats per a cobertures intermèdies (un país,
arxipèlags, etc.).
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2.1.3.3. Satèl·lit
El satèl·lit és una estació repetidora que amplifica, canvia de banda i retransmet
el senyal radioelèctric rebut, establint connexions entre les estacions terrenes
de la seva zona de cobertura. Així, els radioenllaços ascendent i descendent
tindran freqüències separades, sent el descendent el de freqüència més baixa.
Això és degut a la limitació en potència del satèl·lit, que comporta que el senyal
de baixada tingui menys nivell que el de pujada, pel que necessitem una
freqüència més baixa amb la que obtindrem menys pèrdues de propagació a
l’espai lliure i menor atenuació per possibles pluges.
Podem distingir-ne 4 seccions diferents:
• Recepció: és el conjunt receptor dels senyals que provenen de les
estacions terrenes transmissores, format per les antenes adequades i
l’amplificador LNB10.
• Conversió: al ser les freqüències dels enllaços ascendent i descendent
diferents, necessitem efectuar una conversió en freqüència, seguida
d’una amplificació del senyal. Aquest conjunt convertidor - amplificador
és el denominat transponder.
• Commutació: estableix l’encaminament del senyal i l’assignació de
transponders.
• Transmissió: aquesta etapa consta d’un amplificador quasi lineal i un
multiplexor encarregat d’ajuntar en el mateix canal les diferents
portadores per la seva emissió per l’antena. El diagrama de radiació
dependrà de la cobertura requerida.
La següent figura mostra un diagrama de blocs d’un satèl·lit operant a la banda
dels 11/14 GHz:

Fig. 2.7 : Diagrama de blocs del satèl·lit

2.1.3.4. Bandes de freqüència i ample de banda
Els satèl·lits comercials funcionen en 3 bandes de freqüències, anomenades C,
Ku i Ka. La gran majoria de les emissions de televisió per satèl·lit, incloent els
10

Low Noise Block, que és un amplificador de factor de soroll baix.
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radioenllaços mòbils, es realitzen en banda Ku. La següent taula mostra els
marges de freqüència utilitzats per les 3 bandes als enllaços ascendent i
descendent, així com els principals inconvenients que els afecten:

Taula 2.3 Freqüències i inconvenients principals de les diferents bandes
Banda

Freqüència ascendent
(GHz)

Freqüència
descendent (GHz)

Problemes

C

5,925 - 6,425

3,7 - 4,2

Interferència
Terrestre

Ku

14,0 - 14,5

11,7 - 12,2

Pluja

Ka

27,5 - 30,5

17,7 - 21,7

Pluja

Cada una de les bandes utilitzades pels satèl·lits es divideix en canals,
assignant un o més transponders per canal. Al servei fix de radioenllaços,
l’ample de banda del transponder sol definir l’ample de banda total del canal,
podent variar entre 27 i 72 MHz, depenent del tipus i la quantitat de dades a
transmetre (televisió d’alta definició o normal, ràdio en qualitat CD, converses
telefòniques digitalitzades, etc.). Existeixen transponders de 36, 46, 52 i 72
MHz per al servei fix11 i d’altres per al servei de difusió directa de ràdio i
televisió12, com el transponder de 27 MHz de l’HISPASAT. Es poden llogar un o
més transponders del satèl·lit, o bé capacitat en MHz. La figura 2.8 mostra la
configuració típica del transponder:

Fig. 2.8 Configuració del transponder

La diferència entre els enllaços de pujada i baixada sol ser de 2225 MHz, i ve
introduïda per l’oscil·lador per a evitar la saturació del receptor.

11
12

Servei anomenat SFS, Servei Fix per Satèl·lit
Servei anomenat DBS, Direct Broadcast Satellite, difusió directa per satèl·lit
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Actualment, un satèl·lit comercial típic disposa d’un ample de banda de 500
MHz, assignant 20 MHz a funcions de telemesura i telecomandament i a la
banda de guarda, i els 480 MHz restants es distribueixen entre els
transponders (per exemple, 12 transponders de 40 MHz cadascun).

2.1.3.5. Modulació i polarització
Al modulador ens arriba, al igual que en els radioenllaços terrenals digitals, un
senyal MPEG-2 provinent del codificador. Per adaptar aquest senyal al medi a
transmetre, tenint en compte la gran distància que ha de recórrer i les elevades
freqüències a utilitzar, se sol modular el senyal en PSK binaria (BPSK13),
quaternària (QPSK) o de 8 fases (8PSK). També en ocasions s’utilitza una
16QAM14. En el cas dels radioenllaços mòbils digitals via satèl·lit, utilitzarem
una QPSK (4 fases), utilitzant 2 bits per a la transmissió de cada símbol.
Com que la portadora pren 4 valors possibles, s’hauran de produir 4
desplaçaments de fase que ens proveiran les 4 fases diferents, corresponent
cada una d’elles a un dibit (combinació de 2 bits) diferent (figura 2.9).

Fig. 2.9 Les 4 fases de la portadora assignades als dibits

Com que l’ample de banda del senyal correspon a l’inversa del període de
símbol, ens interessa que aquest últim sigui el més petit possible. D’ aquesta
manera, enviant més bits per símbol aconseguirem un període de símbol
menor, enviant la mateixa quantitat d’informació en un ample de banda reduït,
sempre que s’utilitzi la mateixa velocitat de transmissió de bit (per exemple,
amb QPSK utilitzem la meitat d’ample de banda que amb BPSK per enviar la
mateixa quantitat d’informació, ja que enviem 2 bits per símbol en comptes
d’un). Així, podríem pensar a utilitzar una modulació 8PSK (a on es transmeten
3 bits per símbol), utilitzant la meitat de l’ample de banda de la QPSK, però
hem de tenir en compte que el senyal serà més sensible a les interferències,
provocant un augment a la taxa d’error. La següent figura mostra una
comparació entre els espectres teòrics de modulacions BPSK i QPSK d’una
mateixa portadora de dades, tal i com es veurien a l’analitzador d’espectres.
13
14

BPSK: Binary Phase Shift Keying
Quadrative Amplitude Modulation de 16 símbols
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Fig. 2.10 BPSK vs QPSK [2]

D’aquesta manera, optarem per una modulació QPSK, a la que aplicarem un
mecanisme de correcció d’errors conegut com a Forward Error Correction
(FEC), permetent la correcció al receptor sense la necessitat de retransmetre el
senyal original, que consisteix a afegir bits de redundància per cada x bits
d’informació enviats. La configuració que escollirem es la FEC ¾, que significa
que de cada 4 bits enviats, 3 són d’informació, i per tant l’altre és redundant. No
cal dir que això farà augmentar l’ample de banda del senyal, però és
imprescindible una bona correcció d’errors si treballem amb grans distàncies i
elevades freqüències, ja que l’atenuació és proporcional al quadrat de la
freqüència i de la distància, podent existir també atenuacions addicionals per
condicions climatològiques adverses.
En quant a la polarització del senyal, cal destacar que, pels enllaços ascendent
i descendent, serà generalment invertida i del mateix tipus (ja sigui lineal o
circular). Per als radioenllaços mòbils, se sol utilitzar una polarització lineal
horitzontal per a l’enllaç ascendent i una lineal vertical per al de baixada, tot i
que pot variar depenent del satèl·lit utilitzat.

2.1.3.6. Accés múltiple
Quan vàries estacions terrenes transmissores necessiten utilitzar el mateix
satèl·lit per a realitzar un radioenllaç, no hi ha altre solució que compartir-ho.
Els senyals s’ajunten al combinador del satèl·lit, des del qual es s’injecten al
feix de l’antena per a la seva retransmissió cap a la Terra. Cada estació
terrenal ha d’accedir individualment al satèl·lit al trajecte ascendent, i extreure
la informació destinada a ella en el descendent, ja que normalment la modalitat
de transmissió per a la baixada sol ser la difusió. A l’apartat comercial, avui dia
existeixen dues modalitats d’accés múltiple:
• FDMA15: Aquesta modalitat s’associa a les transmissions amb modulació
en freqüència, i consisteix a distribuir l’ample de banda total del satèl·lit
15

FDMA: Frequency Division Multiple Access, accés múltiple en divisió per freqüència
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entre les estacions participants a l’accés múltiple. Cada estació transmet
una o més portadores amb una interferència mútua molt petita, ja que
els espectres estan separats per bandes de guarda. Cada segment de
banda s’aplica al transponder del satèl·lit, i es radia tota la banda en
difusió cap a la Terra.

Fig. 2.11 Diferents transmissions compartint un satèl·lit en FDMA [3]
• TDMA16: Aquesta modalitat és exclusivament aplicable a sistemes
digitals, i s’associa a modulacions en fase (sobre tot BPSK i QPSK). Les
estacions transmissores participants a l’accés múltiple estan
connectades entre sí, i cada una transmet en un període de temps
assignat per les anomenades estacions de referència, que
s’encarreguen de coordinar totes les transmissions. Així, el que aquí es
comparteix entre les estacions transmissores és el temps de
transmissió, de manera que, utilitzant la mateixa freqüència, disposen
de tot el transponder del satèl·lit, que pot treballar al màxim rendiment
(saturació) ja que no hi ha problemes d’intermodulació (només es
transmet una portadora a cada torn). Quan una estació no està
transmetent, s’aprofita per a emmagatzemar la informació que serà
enviada al seu torn. S’imposen intervals de guarda d’entre 100 i 200 ns
entre els torns de les estacions per a evitar colisions amb els intervals
de transmissions anteriors i posteriors. Això és degut a que les
distàncies entre el satèl·lit i les estacions terrenes no són iguals, i per
tant tampoc ho son els temps d’arribada al satèl·lit de les ràfegues
transmeses per les estacions participants.
Per a països que normalment transmeten o reben poc tràfic, és innecessària i
antieconòmica l’assignació fixa d’un bloc de canals. Per aquest motiu, s’han
desenvolupat variants de FDMA de poca capacitat, denominats SCPC17, als
que se’ls destina un transponder específic del satèl·lit. Les estacions poden
disposar de portadores SCPC assignades permanentment o accedir a elles a
petició, quan tinguin tràfic a cursar, el qual constitueix la base dels sistemes
DAMA18.

16

TDMA: Time Division Multiple Access, accés múltiple en divisió per temps
SCPC: Single Channel Per Carrier, un sol canal per portadora
18
DAMA: Demand Assign Multiple Accés, accés múltiple assignat per demanda

17
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Fig. 2.12 Diferents transmissions compartint un satèl·lit amb TDMA [3]

Comparant les dues modalitats d’accés múltiple, a favor de FDMA hem de dir
que la coneguda tècnica de modulació FM utilitzada el fa relativament fàcil de
realitzar, i a més no requereix temporització. Per altra banda, genera soroll
d’intermodulació, pel que s’ha de realitzar un control continu dels amplificadors
del satèl·lit i redueix la seva eficàcia. A més, l’extracció del tràfic a cada estació
requereix un gran volum d’equipament en banda base.
El mètode TDMA ens permet utilitzar tota la potència disponible del satèl·lit, i és
flexible a la variabilitat del tràfic per ajust dinàmic dels intervals de temps. A
més, el seu format digital el fa compatible amb les tècniques de codificació per
al control d’errors i recuperació del senyal original. Com a desavantatges
respecte FDMA, requereix una temporització estricta,i porta associat un retard
degut a la seva modalitat de funcionament discontinu, que se suma al retard
produït del propi enllaç, pel que obliga a la utilització de compensadors d’eco.
També és necessària una notable capacitat d’emmagatzematge i
processament del senyal. Tot i això, aquesta és la tècnica que s’ha imposat en
les comunicacions per satèl·lit. En els radioenllaços mòbils, però, i tal i com es
veurà més endavant, la solució escollida és un atípic FDMA en transmissió
digital, compartint un transponder de 36 MHz amb altres 3 transmissions, totes
elles, al igual que la nostra, amb un ample de banda de 9 MHz.

2.2. Paràmetres generals del radioenllaç
En els radioenllaços, ja siguin fixes o mòbils, analògics o digitals, intervenen
una sèrie de factors, com les pèrdues del sistema o les interferències, que mai
poden ser passats per alt, i s’ han de tenir en compte a l’ hora del muntatge.

2.2.1. Pèrdues del sistema
Qualsevol element que intervingui en un radioenllaç, com equips radioelèctrics,
cables, el medi de transmissió, etc., introdueix, en major o menor part, unes
determinades pèrdues al senyal que s’ està transmetent. Aquestes són les
pèrdues produïdes en els circuits terminals del equips emissor i receptor
(
), les de les antenes de transmissió i recepció (
) i les pèrdues
de transmissió ( ).
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En general, per a projectes de sistemes radioelèctrics, solen menysprear-se les
pèrdues als circuits de les antenes, pel que, seguint el següent esquema:

TX

Circuit d’
acoblament

Circuit d’
antena

Circuit d’
antena

Circuit d’
acoblament

RX

Fig. 2.13 Model general d’un sistema de radiocomunicacions

podem dir que, la pèrdua del sistema o de transmissió serà:

(2.5)

a on
són els guanys de les antenes transmissora i receptora,
respectivament, i
són les pèrdues bàsiques de propagació. El càlcul
d’aquestes es pot veure a l’ annex 1 d’ aquest treball.
La següent taula mostra els valors d’ atenuació dels cables coaxials i guies d’
ona utilitzats per a la interconnexió dels equips participants a l’ enllaç:
Taula 2.4 Atenuació de coaxials i guies d’ ona

Cables coaxials

Guies d’ona

Atenuació (dB/m)

Tipus

Tipus
7/8”
15/8”

1 GHz
0,039
0,021

3 GHz
0,072
0,039

R 40
R 58
R 70

Banda de freq.
(GHz)
3,2 - 5,0
4,6 - 7,15
5,4 - 8,5

Atenuació
(dB/m)
0,024
0,041
0,055

2.2.2. Balanç d’ un enllaç
El balanç d’ un enllaç és la relació que expressa la potència disponible al
receptor ( ) en funció de la potència entregada pel transmissor ( ) i les
diferents pèrdues i guanys que apareixen al trajecte del senyal a transmetre. L’
equació general per al balanç d’ un enllaç radioelèctric és:
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(2.6)

2.2.3. Soroll
El soroll és una pertorbació elèctrica que imposa un límit a la qualitat de
funcionament d’ un sistema radioelèctric. Les fonts poden ser:
• Naturals: les quals poden ser internes o externes al sistema. Les fonts
naturals internes són degudes a la radiació produïda pels elements
naturals com la terra o el foc, considerats cossos negres, i als efectes
del medi (pluja, gasos atmosfèrics, etc.) sobre aquesta radiació. Les
fonts internes de soroll resideixen als circuits passius de connexió de l’
antena amb el receptor i al propi receptor. La densitat espectral del
soroll natural és plana, igual per a totes les freqüències.
• Artificials: el soroll artificial apareix com a conseqüència d’ activitats
industrials: tracció de vehicles, transport i distribució d’ energia elèctrica,
etc. A diferència del soroll natural de radiació, per a les freqüències de
treball usuals a les radiocomunicacions, l’ espectre del soroll artificial
disminueix al augmentar la freqüència, pel que només s’ ha de tenir en
compte a l’ estudi d’ enllaços fins la banda d’ 1 GHz aproximadament.
L’ avaluació de la influència del soroll sobre la qualitat de funcionament d’ un
sistema receptor, s’ efectua mitjançant el valor normalitzat de la potència total
de soroll, que inclou el soroll captat a l’ antena i el generat per aquesta, als
seus circuits de connexió al receptor i al propi receptor. Aquesta potència de
soroll normalitzada ( ) es calcula mitjançant l’ expressió general:

(2.7)

a on k és la constant de Boltzmann (
mJ/ºK),
és una temperatura
ambient de referència (290º K, que són 17ºC), b és l’ ample de banda de
predetecció del receptor (en Hz) i
és el factor de soroll, que expressa la
magnitud del soroll generat pel dispositiu receptor. Així, el valor de la potència
de soroll normalitzada a la sortida del receptor, tenint en compte que treballem
amb unitats logarítmiques, i que
dBm/Hz, és:

(2.8)

a on

és el factor de soroll expressat en dB.

L’ expressió 2.8 i el factor de soroll associat s’ utilitzen per als càlculs de soroll
de sistemes radioelèctrics terrenals, tant fixes com mòbils. A les
radiocomunicacions per satèl·lit, però, es treballa amb una temperatura
equivalent de soroll,
del sistema receptor, en comptes de la temperatura de
referència anterior. A l’ annex 1 es troben els càlculs de les diferents potències i
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temperatures de soroll dels sistemes de recepció, a més de totes les
atenuacions que influeixen sobre el radioenllaç.

2.2.4. Interferències
L’ altra pertorbació que afecta la qualitat del funcionament d’ un sistema
radioelèctric és la interferència procedent d’ un altre o altres radioenllaços. La
figura 2.15 mostra el model utilitzat per a l’ estudi i avaluació de la interferència.
Es poden veure l’ enllaç desitjat (ED) i l’ interferent (EI) amb els paràmetres
corresponents:

Fig. 2.14 Enllaços desitjat i interferent

Podem classificar les interferències, segons el número de fonts, en simples,
quan hi ha un sol senyal interferent, i múltiples, quan existeixen varies fonts
interferents. També es distingeix entre:
• Interferències cocanal: la interferència es produeix a la mateixa
freqüència portadora del senyal desitjat.
• Interferències de canals adjacents: la freqüència del senyal interferent
correspon a canals contigus al del senyal desitjat. La utilització de filtres
amb caiguda brusca ofereix una bona protecció davant d’aquesta
interferència, a canvi d’un preu molt elevat.
La qualitat d’ un enllaç amb interferències és funció de la relació entre la
potència del senyal desitjat i del senyal interferent, i es denomina relació
portadora/interferència (C/I, carrier / interference). Aquesta relació s’ utilitza
fonamentalment per als sistemes punt a punt. Aplicant l’ equació de balanç de
potència als enllaços desitjat i interferent del model de la figura 2.14, obtenim a
l’ antena receptora:
a) Potència rebuda del senyal desitjat

(2.9)
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b) Potència rebuda del senyal interferent:

(2.10)

En aquestes dues equacions s’ han d’ avaluar els guanys d’ antena per als
trajectes específics desitjat i interferent. La relació C/I, és:

(2.11)

global, restant a la potència
En el cas d’ interferència múltiple, es calcula la
de recepció de l’enllaç desitjat la suma en potència de les contribucions de les
fonts interferents.

2.2.5. Sistemes limitats en potència
Cal comentar que les interferències no són la pertorbació dominant en els
enllaços mòbils terrenals i espacials (tot i que sí ho son pels sistemes de
radiocomunicacions mòbils cel·lulars), sinó que és el soroll el que limita la seva
cobertura, pel que l’ abast d’ un transmissor és funció de la seva potència,
pèrdua de transmissió i factor de soroll del sistema receptor. Llavors, parlem de
sistemes limitats en potència, que s’ especifiquen en termes de potència llindar
de recepció ( , especificada pel fabricant del receptor, proporcional al factor
de soroll del sistema), a la que s’ afegeix un marge de protecció contra l’
esvaïment del senyal (M), de forma que la potència nominal de recepció serà:

(2.12)

La distància de cobertura del radioenllaç serà aquella per la qual la potència
rebuda, calculada mitjançant l’ equació de balanç de l’ enllaç (equació 2.6),
sigui major o igual que el valor nominal.
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La propagació de les ones a través del medi pot estudiar-se a partir de les
equacions de Maxwell19, analitzant les solucions compatibles amb les
condicions de contorn que imposi el medi. Tot i així, aquest estudi és a vegades
impracticable i en tot cas molt complex, pel que per a la predicció de pèrdues
de propagació s’ utilitzen models simplificats basats en l’ òptica geomètrica.
Les característiques de propagació d’ una ona depenen de la situació del
trajecte de propagació respecte els obstacles (el terra, muntanyes, edificis,
vegetació), de les característiques elèctriques del terreny (constant dielèctrica,
conductivitat), de propietats físiques del medi (intensitat de precipitacions,
absorció per gasos i vapors) i la freqüència i polarització de les ones.

3.1. Influència del terreny
En un radioenllaç terrenal, quan el transmissor i el receptor estan situats sobre
la superfície terrestre i existeix visibilitat directa entre ambdós, es modela la
propagació mitjançant un raig directe i un altre reflectit al terra (figura 3.1).

RD
RR

Fig. 3.1 Rajos directe i reflectit amb angle de reflexió

[W5]

Depenent de la naturalesa del terreny, la freqüència i la polarització de l’ ona,
pot haver-hi també una component d’ ona de superfície, però aquest no és el
cas dels radioenllaços mòbils que es descriuen en aquest treball. El que sí s’ ha
de tenir en compte és el raig reflectit, que recorrerà una distància major que el
raig de l’ enllaç desitjat o directe, introduint un desfasament entre les dues
ones. Aquesta reflexió de les ones electromagnètiques depèn de la polarització:
quan la polarització és horitzontal, la reflexió produeix un desfasament de
radians, mentre que quan és vertical la reflexió no produeix desfasament.
També influirà el coeficient de reflexió, segons les característiques del sòl, i la
distància entre antenes, de manera que tinguem o no en compte la curvatura
de la Terra. Com que els radioenllaços mòbils terrenals que aquí es descriuran
són de distàncies relativament curtes, amb un camí sense obstacles i utilitzen
19

Les equacions de Maxwell són aquelles que descriuen els fenòmens electromagnètics, com
la variació dels camps magnètic i elèctric , o la velocitat de propagació d’una onda
electromagnètica.
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antenes molt directives, s’ agafarà el model de Terra plana i enllaç directe per a
la transmissió del senyal. No obstant, el que no es pot menysprear són els
efectes de l’ atenuació provocada per factors naturals com les condicions
atmosfèriques i meteorològiques o la vegetació interferent, ja que són factors
que sempre influiran, en major o menor part, en la transmissió del senyal, ja
sigui analògic o digital.

3.2. Propagació per difracció: zona de Fresnel
Es considera el trajecte radioelèctric a l’espai lliure T-R. El camp en R és , i
pot demostrar-se que és la resultant de contribucions de camp produïdes per
anells de radis
disposats en plans ortogonals a l’eix T-R, com s’indica
a la figura 3.2, situats a distàncies
de T i R respectivament. Cada anell
defineix i delimita una zona de Fresnel.

T

R

Fig. 3.2 Zona de Fresnel delimitada per n anells

Mitjançant uns càlculs senzills, podem calcular el radi de la n-èssima zona de
Fresnel, en metres (veure annex 1). Aquestes zones són el·lipsoides
concèntrics formats per la revolució de la figura 3.2 al voltant de l’eix T-R. Els
focus són els punts T i R i l’ n-èssim el·lipsoide és el lloc geomètric dels punts
que compleixen les equacions de Fresnel.
S’apliquen aquests principis a la propagació troposfèrica quan el trajecte de
l’ona passa a prop d’un obstacle o, inclús, està obstruït per un o més obstacles,
com poden ser la protuberància de la Terra, accidents del terreny, arbres,
edificis, etc.
L’anàlisi de la influència dels obstacles es realitza mitjançant els el·lipsoides de
Fresnel, considerant-se que la propagació s’efectua en condicions de visibilitat
directa si no existeix cap obstacle dins del primer el·lipsoide. Degut al caràcter
oscil·latori del camp, és innecessari que el trajecte passi molt per damunt dels
obstacles. Basta treballar a l’entorn de la primera zona de Fresnel, pel que
utilitzarem com a paràmetre de referència el radi .

CAPÍTOL 3. RADIOPROPAGACIÓ

31

Quan el raig passa a prop d’un obstacle o és interceptat per aquest,
experimenta una pèrdua deguda a la difracció. S’anomena buidament a la
distància h entre el raig i l’obstacle (figura 3.3).

Fig. 3.3 Buidament amb i sense obstacles [W5]

A la Recomanació UIT-R P.526, es considera, per conveni, h > 0 quan el raig
passa per damunt de l’obstacle. S’utilitza a la pràctica el buidament normalitzat
. Als radioenllaços sol treballar-se a la zona corresponent a la propagació
per difracció

.

3.3. Atenuacions per efectes naturals
3.3.1. Atenuació per vegetació
De vegades, s’ ha de realitzar un radioenllaç des d’un terreny boscós o des de
dins d’una ciutat a un carrer a on només es pot aparcar la unitat mòbil
justament al costat d’ uns arbres, cosa que provoca una pèrdua addicional en el
senyal per penetració de les ones a través de la vegetació. Per a la seva
avaluació, la Recomanació UIT-R P833, facilita les corbes de la Fig. 3.4, que
proporcionen l’atenuació específica, o atenuació per unitat de longitud, en
funció de la freqüència i polarització.

Fig. 3.4 Atenuació específica deguda a la vegetació [W5]
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Les corbes representen un promig aproximat per a tots els tipus de bosc, en
freqüències de fins a 3.000 MHz. Quan l’atenuació addicional és alta (per
exemple superior a 30 dB),s’ha de considerar la possibilitat de difracció en
obstacle agut o el model de terra esfèrica.

3.3.2. Atenuació per gasos i vapors atmosfèrics
En el trajecte del senyal entre transmissor i receptor, les molècules de
absorbeixen energia electromagnètica, produint una atenuació que pot ser molt
elevada a certes freqüències. Aquesta atenuació addicional només té
importància a freqüències superiors a 10 GHz. La següent figura mostra les
atenuacions específiques, en dB/Km, per a l’oxigen i el vapor d’aigua, a més
d’una combinada representant el total de les dues.

Fig. 3.5 Atenuació específica deguda als gasos atmosfèrics [W5]

S’observa que tant l’
com l’
presenten crestes d’elevada atenuació que
corresponen a les freqüències de ressonància molecular. En ocasions, quan es
desitja una radiocomunicació local fixa, d’abast molt curt, es pot efectuar a les
freqüències de les crestes d’atenuació, amb l’objectiu d’evitar que el senyal es
propagui lluny i pugui ocasionar interferències.
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3.3.3. Atenuació per pluja
Als radioenllaços de propagació troposfèrica i per satèl·lit, existeix també una
component d’atenuació deguda a l’absorció i dispersió per hidrometeors (pluja,
neu, calamarsa). En general, per al càlculs de radioenllaços, només és
necessari avaluar l’atenuació per pluja excedida durant percentatges de temps
petits, i per a freqüències superiors a 6 GHz.
L’atenuació variarà en funció de factors com la intensitat de pluja, la longitud
efectiva del trajecte, el percentatge de temps i unes constants que depenen de
la freqüència i polarització del senyal (a l’annex 1 es presenta un cas hipotètic
d’atenuació per pluja per als tres tipus de radioenllaç).
La pluja, a més d’atenuar el senyal, produeix un efecte de despolarització sobre
el mateix, que es tradueix en una degradació de la discriminació per
polarització creuada (XPD). Això pot provocar un augment de la interferència
cocanal, sobre tot en enllaços que treballen amb les dues polaritzacions en una
mateixa freqüència.

3.4. Esvaïment
3.4.1. Definició d’esvaïment
La propagació dels senyals radioelèctrics a través de diversos medis depèn de
la variabilitat de les característiques físiques d’aquests medis. Per això, la
pèrdua bàsica implica que la potència rebuda sigui també variable. Es
denomina, en general, potència rebuda nominal al valor mitjà de la potència
rebuda i sol ser un dels objectius de disseny dels sistemes de
radiocomunicacions.
Es coneix amb el nom d’esvaïment a tota disminució de la potència rebuda del
senyal amb relació al seu valor nominal. La diferència entre aquest nivell
nominal i el nivell rebut en condicions d’esvaïment s’anomena profunditat
d’esvaïment i s’expressa en dB. A l’ interval de temps transcorregut entre la
disminució i la recuperació del nivell nominal, se l’anomena duració de
l’esvaïment. A la següent figura es representen aquests termes:

Fig. 3.6 Potència rebuda en funció del temps amb un esvaïment [W5]
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S’observen petites variacions aleatòries del senyal al voltant del valor nominal
de potència (dBm). Ocasionalment, hi ha un esvaïment intens i, en aquest
cas, al seu voltant el valor mitjà de potència és (dBm), que és inferior a .
S’anomena depressió de la mitjana o de Pearson a aquesta disminució del
valor mitjà que acompanya els esvaïments intensos. A l’instant el valor de la
potència és (dBm). La profunditat d’esvaïment és igual a
(dB). Per a
, el nivell de senyal continua disminuint. El nivell mínim és
i correspon
a la profunditat
. Seguidament, el nivell del senyal es recupera i a
arriba novament al valor
. A conseqüència, la duració de
l’instant
és
.
l’esvaïment

3.4.2. Classificació dels esvaïments
La taula següent disposa diferents classes d’esvaïments en dues columnes:

Taula 3.1 Tipus d’esvaïments i característiques principals [L1]
Característica
Profunditat
Duració
Característica espectral
Mecanisme de producció
Distribució probabilística
Dependència temporal

Tipus d’esvaïment
Profund ( 3 dB)
Molt profund (>20 dB)
Lent
Ràpid
Pla
Selectiu
Factor k
Multitrajecte
Gaussià
Rayleigh/Rice
Continuat
Puntual

Dins de cada columna hi ha certa coherència, és a dir, un esvaïment molt
profund sol ser selectiu, es produeix per interferència multitrajecte i es modela
mitjançant una distribució Rayleigh.
Un esvaïment és pla quan la caiguda del nivell afecta per igual a totes les
components de l’espectre d’una portadora modulada. En canvi, els esvaïments
selectius produeixen distorsió a l’espectre del senyal modulat, a l’afectar de
manera diferent a unes freqüències i altres. Això provoca, a la vegada, una
degradació al senyal desmodulat. Per aquest motiu, és necessari dotar certs
sistemes de radiocomunicacions de contramesures protectores d’esvaïments
selectius.
S’anomenen esvaïments de potència o de factor k, als produïts per variacions a
l’índex de refracció troposfèrica que, al augmentar la curvatura aparent de la
Terra, redueixen el marge lliure d’obstacles, podent arribar a convertir un
trajecte amb visibilitat directa en un altre d’ obstruït. Aquest tipus d’esvaïment
varia amb la freqüència només en els canvis de banda i pot arribar a tenir
profunditats de fins a 6 dB. Així, es tracta d’un esvaïment pla. Els esvaïments
de factor k poden controlar-se escollint adequadament les altures de les
antenes.
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Els esvaïments multitrajecte s’originen per l’aparició de varis camins de
propagació entre el transmissor i el receptor, de forma que es produeix una
interferència entre el raig directe i els raigs que arriben a l’antena receptora
amb diversos angles, després de recórrer altres trajectes de propagació
(reflexió al terra o a capes atmosfèriques). El senyal resultant és la suma d’una
component pràcticament constant (senyal directe) i altres components
d’amplituds i fases aleatòries, donant una resultant que pot tenir una amplitud
variable en funció de les amplituds i fases instantànies de les components.
La tècnica més eficaç utilitzada per a evitar els esvaïments multitrajecte és
l’anomenada tècnica de diversitat, que consisteix en la transmissió de la
mateixa informació per dos camins radioelèctrics diferents20, que es vegin
afectats de forma independent per l’esvaïment. En el cas dels radioenllaços
mòbils, però, no es disposa del temps necessari per al càlcul i la prevenció
adequada de possibles esvaïments, pel que s’ha de confiar l’èxit de l’enllaç a la
gran directivitat de les antenes.

3.5. Qualitat d’un radioenllaç
Representa el grau en que el sistema de transmissió està en condicions de
proporcionar el servei per al que s’ha dissenyat. Aquest paràmetre és
d’especial importància per a radioenllaços fixes, i en el cas dels radioenllaços
mòbils per aquells de més llarga duració, (normalment els analògics).
Es parla d’interrupció quan es produeix un interval de temps durant el qual hi ha
una pèrdua completa o parcial del senyal, o bé apareix una forta discontinuïtat
o una greu distorsió. Si parlem exclusivament de radioenllaços digitals, la
interrupció ve donada per l’aparició d’un soroll o BER21 excessius. En els
radioenllaços mòbils s’ha d’estar molt atent a les possibles interrupcions, que
poden ser originades per varies causes, les més importants de les quals son:
•

Equips: Fall o degradació de l’equip radioelèctric. Se sol portar més d’un
equip de cada tipus a la unitat mòbil per a la immediata substitució de
l’equip en cas de malfuncionament del principal.
• Propagació: Esvaïments intensos de llarga durada, excessiva atenuació
per precipitacions o esvaïments ràpids de curta durada.
• Interferència: Fonts interferents dintre o fora del sistema.
• Fall humà: Mala planificació o muntatge del radioenllaç, o falta de
manteniment dels equips.
Dintre de la qualitat d’un radioenllaç, podem distingir entre dos aspectes:
a) Qualitat de disponibilitat: Probabilitat de que el sistema es trobi en
condicions de funcionament en un moment determinat. Existeixen uns
criteris i mètodes de càlcul de la indisponibilitat d’un radioenllaç, que en
20

S’aconsegueixen camins radioelèctrics diferents variant qualsevol dels paràmetres del camí
desitjat, ja sigui el recorregut, la freqüència, l’angle o la polarització.
21
Bit Error Rate, taxa de bits erronis
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el present treball es representarà per una BER de 10-3 per als
radioenllaços digitals.
b) Qualitat de fidelitat: En condicions de disponibilitat poden produir-se
microinterrupcions i degradacions lleugeres i breus, que produeixen
errors als bits transmesos als enllaços digitals, afectant a la nitidesa o
claredat del senyal rebut. Les BER utilitzades per als càlculs de qualitat
varien de 10-4 a 10-7.
Els criteris de qualitat en quant a fidelitat especifiquen les degradacions normal
i màxima admissible que pot sofrir la informació, juntament amb el temps
màxim que no s’ha de superar en degradació. Els criteris depenen del tipus de
radioenllaç:
•
•

Analògic: relació senyal a soroll (SNR) en el canal.
Digital: les situacions d’error es defineixen a partir de la BER:
-

Segon amb error (ES: Errored Second): període de temps d’un segon
en el que hi ha un o més bits erronis.
Segon amb molts errors (SES: Severely Errored Second): període
d’un segon en el que BER >
.
Segon sense errors (EFS: Error Free Second): període d’un segon en
el que no hi ha errors de bit.

Els criteris de qualitat relacionen aquestes situacions d’error amb l’ interval de
temps durant el qual s’han mesurat.
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4.1. Establiment del radioenllaç terrenal analògic
4.1.1. Ubicació i descripció de l’enllaç
Aquest radioenllaç té lloc a la ciutat de Lleida, i es tracta de la retransmissió
d’un partit de futbol des del Camp d’Esports de la U.E.Lleida. L’enllaç consisteix
en dues parts, necessitant un equip format per un tècnic de radioenllaços i un
auxiliar per a cada part:
1) Transmissió del senyal de televisió analògic (1 vídeo i 2 àudios idèntics)
des del Camp d’Esports fins la Torre de Comunicacions d’Alpicat.
2) Recepció, a la Torre d’Alpicat, del senyal transmès des del camp de
futbol i retransmissió d’aquest cap a la Torre de Collserola, mitjançant un
enllaç fix digital d’alta capacitat.
Després, els estudis centrals de televisió rebran el senyal des de Collserola per
fibra òptica, i es procedirà a l’edició d’imatge i retransmissió del senyal cap a
Collserola, des d’on començarà la radiodifusió per a tota la cobertura del canal
de televisió.
La primera part de l’enllaç, que és la que es descriu en aquest apartat, consta
d’un conjunt d’equips de transmissió situats al camp de futbol, amb l’antena
transmissora en un punt estratègic en un balcó de l’estadi que té visibilitat
directa amb la Torre d’Alpicat. En aquest últim punt, s’han de muntar els equips
de recepció, amb l’antena receptora apuntant cap a l’estadi i l’ODU connectat,
mitjançant cables de FI, a la unitat IDU muntada en els racks a la sala d’equips
just al costat de la torre.
L’enllaç va ser realitzat el dia 29/04/2007, amb temps assolellat i una
temperatura de 20°C.

4.1.2. Necessitats
Com que es tracta d’un partit de futbol, la duració mínima de l’enllaç serà la
suma dels aproximadament 30 minuts de marge que es donen a la connexió
abans de començar el partit, els 90 minuts de joc,15 del descans i 30 minuts
més des del final del partit, que inclouen un resum d’aquest i la roda de premsa
posterior. Això fa un total de gairebé 3 hores transmetent informació, pel que es
considera un radioenllaç mòbil de llarga durada. Per aquest tipus d’enllaç,
encara avui dia s’opta, en moltes ocasions, per una transmissió analògica de
les dades, aprofitant que les grans torres de comunicacions, com Collserola o
Alpicat, tenen instal·lats uns equips fixos preparats per a la recepció del senyal.
Així, aquest serà el tipus d’enllaç a utilitzar a la majoria de retransmissions
esportives i platós exteriors per a programes de televisió realitzats des de fora
dels estudis centrals, com pot ser un informatiu des de la Plaça de Sant Jaume

38

PLANTEJAMENT, ANÀLISI I REALITZACIÓ DE RADIOENLLAÇOS MÒBILS PER A TV

de Barcelona durant la Diada Nacional de Catalunya. Si l’esdeveniment a
retransmetre no està lluny de Barcelona i no hi tenim zones muntanyoses pel
mig, es transmetrà directament a la Torre de Collserola.

4.1.3. Muntatge de l’enllaç
4.1.3.1. Bloc transmissor
Les imatges captades per les càmeres de televisió a l’interior del Camp
d’Esports viatgen en banda base per cables d’una instal·lació subterrània, fins a
un punt d’accés a l’exterior de l’estadi. Des d’aquest punt s’extreu el senyal,
passant per una unitat mòbil de realització, que selecciona, d’entre les 3 o més
imatges que li arriben del partit de futbol , aquella que passarà a l’equip IDU,
situat a l’interior de la unitat mòbil de radioenllaços.
L’equip IDU, alimentat per un grup electrògen incorporat al vehicle, transforma
el senyal en banda base a FI i es connecta mitjançant un cable FI a l’equip
ODU i l’antena transmissora situats al balcó de l’estadi. Per això, tal i com es
veu a la següent imatge, hem de situar la unitat mòbil just a sota del balcó, per
tal de no molestar altres vehicles ni persones amb la tirada de cable.

Im. 4.1 Col·locació del bloc transmissor i unitat mòbil
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El tècnic i l’auxiliar encarregats del muntatge del bloc transmissor hauran
d’apuntar l’antena parabòlica (amb l’il·luminador muntat a la base i connectat a
l’ODU) cap a la Torre d’Alpicat, i trucar per telèfon al tècnic encarregat del bloc
receptor per comunicar-li que està tot llest per a la transmissió.

4.1.3.2. Bloc receptor
Mentre es munta el bloc transmissor, l’altre equip de tècnic i auxiliar haurà estat
muntant el bloc receptor amb l’antena apuntant cap a la ciutat de Lleida, a la
part a on es troba el Camp d’Esports (nord-oest de la ciutat), tal i com podem
veure a la següent imatge:

Im. 4.2. Antena i ODU receptors al terrat de la sala d’equips d’Alpicat

El procés de muntatge és molt semblant al realitzat a l’estadi de futbol, amb la
única diferència de que l’IDU s’ha de muntar en un rack situat a la sala
d’equips de la Torre d’Alpicat, a on es disposa de monitors d’imatge,
controladors de so i analitzadors d’espectres per a l’observació completa de
tots els aspectes del senyal. La imatge 4.3 mostra els equips utilitzats: a la part
de la dreta i a baix es veu l’equip IDU de recepció, a la columna central del rack
tenim els equips de monitoratge del senyal, i a la columna esquerra els
distribuïdors que porten el senyal des de les sortides dels equips de recepció
muntats al rack cap a les antenes situades a la Torre d’Alpicat (imatge 3.5).
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Im. 4.3. Rack a l’interior de la sala d’equips d’Alpicat
Un cop s’han fet totes les connexions i el tècnic del bloc transmissor ha
confirmat que tot està llest al seu lloc, es procedeix a la transmissió del senyal.

4.1.4. Transmissió del senyal i aspectes tècnics
4.1.4.1. Transmissió analògica
Els tècnics dels punts de transmissió i recepció inicien una comunicació a on
primerament s’ajusta la posició de les antenes i, un cop comprovat el nivell de
recepció per a vàries freqüències inicials, es decideixen les freqüències
definitives a utilitzar d’entre els 6 canals presintonitzats. Per a major seguretat
de la comunicació, la transmissió consta de dues vies de dades, és a dir, hi ha
dues transmissions simultànies del mateix senyal, pel que necessitem 2 ODU’s
i 2 IDU’s a cada punt de la transmissió. D’aquesta manera, ens assegurem una
fàcil i ràpida recuperació del senyal en cas de malfuncionament d’una de les
vies, passant a utilitzar l’altra amb un simple canvi en la selecció de l’IDU
receptor al rack.
Així doncs, tindrem el mateix senyal amb dues freqüències i polaritzacions
diferents, escollides pel tècnic al punt de recepció un cop comença la
transmissió, comprovant als mesuradors de nivell de corrent de les ODU’s
receptores (imatge 4.4) i als monitors del rack que les freqüències estan
separades suficientment com per no crear interferències l’una sobre l’altra.

CAPÍTOL 4. ASPECTES PRÀCTICS

41

Im. 4.4. ODU’s amb mesuradors, a la base de l’antena receptora

Els mesuradors de nivell de corrent que es poden apreciar a la figura anterior,
serveixen per aconseguir un correcte apuntament d’antena: els tècnics dels
punts transmissor i receptor hauran de moure les antenes lleugerament, tant en
azimut (moviment lateral) com en elevació (moviment vertical), fins a observar
que el nivell de recepció és, a les dues vies, d’uns 90 µA, en una escala d’entre
0 i 100 A. Un cop fet això, s’ha de comprovar a la zona de monitoratge que el
senyal rebut ens arriba correctament, que el podem veure i sentir correctament
(si el muntatge es realitza abans de que comenci el partit de futbol, es
transmetrà un senyal de barres de colors i tons d’àudio generats per un
generador de barres equipat a la unitat mòbil).
En el cas d’aquest enllaç, la via 1 utilitza una freqüència de 10.330 MHz i
polarització vertical, i la via 2 té una freqüència de 10.414 MHz i polarització
horitzontal. Normalment, si les dues vies arriben amb nivells similars, s’opta per
la via amb polarització vertical, ja que aquesta no introdueix desfasaments en
cas de que un raig reflectit arribi a la nostra antena receptora.
Als annexos del treball podem veure els valors nominals de les potències de
transmissió i nivells de recepció dels equips, així com diferents càlculs del
radioenllaç i especificacions tècniques dels equips en els seus datasheets.

4.1.4.2. Transmissió digital
Un cop es rep correctament el senyal, el tècnic encarregat de la recepció ha de
trucar als estudis de televisió, per tal d’informar-los que procedirà a enviar el
senyal cap a Collserola. Per això, cal fer les operacions adients al rack de
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distribuïdors (rack esquerra a la imatge 4.3), la més important de les quals és
fer un pont entre el connector de sortida de l’IDU receptor i el connector
d’entrada a l’enllaç fix entre les torres d’Alpicat i Barcelona (tots els connectors
estan adequadament etiquetats per a evitar confusions). Un cop fet això, el
senyal passarà per un convertidor analògic-digital i serà retransmès per un
canal d’alta capacitat cap a la Torre de Collserola. La imatge 4.5 mostra una
vista des de la base de la Torre de Comunicacions d’Alpicat:

Im. 4.5 Torre d’Alpicat (Lleida)

Un cop fet això, els estudis centrals de televisió situats a Barcelona, rebran el
senyal via fibra òptica des de Collserola, havent de confirmar al tècnic la
correcta recepció del senyal. En el cas de que la qualitat no sigui la desitjada,
se li demanarà un petit ajust del croma o de la intensitat de llum del senyal.
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4.2. Establiment del radioenllaç terrenal digital
4.2.1. Ubicació i descripció de l’enllaç
Aquest radioenllaç ha estat realitzat el dia 21/03/2007, amb bona temperatura i
cel obert, des del recinte de la Fira de Barcelona, al costat de la Plaça
d’Espanya, amb motiu del Saló de l Ensenyament Estudia. Es tracta d’una
connexió en directe per a un programa de televisió, a on es mostraven diversos
stands i activitats que hi tenien lloc a l’interior de la nau.
La unitat mòbil s’ha de situar a la mínima distància possible de l’entrada al saló,
sempre que hi hagi visibilitat directa amb la Torre de Collserola, a on es troben
l’antena i equips receptors per al nostre enllaç. A l’enllaç hi intervenen el tècnic,
encarregat de la transmissió del senyal i les comunicacions amb els estudis de
televisió i la central de Collserola, i l’auxiliar, encarregat de connectar el punt
del directe, en aquest cas a l’interior de la nau, amb els equips de la unitat
mòbil situada a l’exterior, mitjançant una tirada de cable revestit, transportant 2
àudios (connectors Cannon als extrems) i 1 vídeo (connector BNC als extrems),
que es transporta enrotllat a una bobina, tal i com es veu a la imatge 3.6:

Im. 4.6. Bobina de cable per al transport de la imatge i so de TV

La imatge procedent de la càmera situada al punt del directe recorre el cable en
banda base. La longitud recorreguda varia segons a on sigui el punt del directe
i fins a on puguem apropar-nos amb la unitat mòbil. S’utilitzen, doncs, bobines
de cable com la de la imatge 4.6, d’una longitud d’uns 100 metres, havent
d’empalmar una altra bobina de cable si fos necessari arribar a un punt més
llunyà. En aquest cas, el senyal arribaria bastant atenuat, pel que el tècnic ha
de saber sempre si s’estan utilitzant una o dues bobines (mai es podran utilitzar
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3, ja que després de tants metres és impossible reconstruir el senyal de vídeo
amb els equips de que es disposen a la unitat mòbil).

4.2.2. Necessitats
Aquest esdeveniment és molt diferent a un d’esportiu com en el cas de l’enllaç
analògic. El que aquí necessitem és un muntatge molt ràpid per a una connexió
que no serà de menys de 10 minuts per al directe més 15 o 20 minuts de
proves d’imatge i so justament abans. A l’enllaç terrenal digital, a més de
procurar tenir la unitat mòbil a un lloc amb visibilitat directa amb Collserola, com
que tots els equips transmissors estan muntats als racks de l’interior, només
hem de muntar l’antena transmissora sobre el masteler i desplegar-ho a una
altura suficient per a que cap obstacle interfereixi en la comunicació. Això fa
que aquest sigui l’enllaç ideal per a aquest tipus de programes, a on, un cop
acabada la connexió en directe, és possible que des dels estudis de televisió es
demani una altra connexió des d’un altre punt, havent de fer un nou muntatge
del radioenllaç en molt pocs minuts.

4.2.3. Muntatge de l’enllaç
El muntatge d’aquest tipus d’enllaç consta de dues parts: la tirada de cable,
realitzada per l’auxiliar i explicada anteriorment, i el desplegament del masteler
amb l’antena muntada a la base superior, operació realitzada conjuntament pel
tècnic i l’auxiliar.
Un cop s’ha triat la posició de la unitat mòbil, amb visibilitat directa amb
Collserola i sense destorbar cap pas de vehicles o vianants, es munta una
antena d’hèlix amb polarització circular sobre un suport que s’haurà d’encaixar i
assegurar a la base superior del masteler, tal i com es veu a la següent imatge:

Im. 4.7 Antena d’hèlix muntada sobre un suport a la base superior del masteler
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Tot seguit, s’ha d’apuntar l’antena manualment cap a la Torre de Collserola, i
desplegar el masteler, mitjançant un control automàtic a l’interior de la unitat
mòbil que funciona per pressió d’aire i aigua, fins a un punt suficientment alt
com per assegurar-nos que no hi ha cap obstacle entre l’antena i la torre. La
imatge 4.8 mostra la unitat mòbil amb el masteler parcialment desplegat, amb
l’antena apuntant cap a Collserola.

Im. 4.8. Masteler parcialment desplegat

A la imatge es pot apreciar també el cable que porta el senyal en RF des de la
sortida de l’amplificador del rack de la unitat mòbil a l’antena. En aquest cas
només es fa ús d’una via, tot i que també es disposa d’antenes de doble hèlix
per a establir un radioenllaç de dues vies en cas de ser necessari, d’una
manera similar a l’enllaç terrenal analògic.
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4.2.4. Transmissió del senyal i aspectes tècnics
Un cop realitzat el muntatge, s’ha d’establir contacte telefònic amb la centraleta
de Collserola, i començar a transmetre un senyal provinent d’un generador de
barres (barres de colors i un to d’àudio). Des de la centraleta, un tècnic
visualitza, per ordinador i mitjançant un software creat per a l’equip receptor, els
nivells de senyal, tant d’imatge com de so, així com la qualitat de la imatge. Els
problemes més típics que es poden presentar són:
• El senyal arriba atenuat. El tècnic del radioenllaç haurà d’augmentar la
potència de l’amplificador, que normalment està a 15 W però pot arribar
fins als 18 W en saturació. No s’ha de mantenir l’amplificador treballant a
màxima potència durant molt de temps.
• La imatge arriba amb poca o massa intensitat de color. El tècnic del
radioenllaç ha d’ajustar els nivells de croma, mitjançant els distribuïdors
de vídeo al rack de la unitat mòbil, fins que des de Collserola ens diguin
que és suficient.
• Estem envoltats d’edificis alts i no tenim visibilitat directa amb Collserola.
S’ha de transmetre igualment, sempre amb el tècnic de la torre a l’altra
banda del telèfon, i rotar el masteler 360° poc a poc. El senyal rebotarà
en edificis i arribarà per camins variats a Collserola, i el tècnic de la torre
ens avisarà en el moment en que el nivell de senyal rebut és suficient,
moment en el que fixarem el masteler. En cas de no arribar a aquest
punt, s’ha de buscar un altre emplaçament per a la unitat mòbil.
Un cop el radioenllaç està establert, es comença a transmetre el senyal
provinent de la càmera, i es procedeix al inici de la connexió, en aquest cas en
directe, en el moment en que els estudis de televisió s’ho indiquen al redactor/a
encarregat de la notícia.
Un cop acabat, des dels estudis de televisió s’indica al tècnic del radioenllaç la
fi de la connexió i es procedeix al desmuntatge.
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4.3. Establiment del radioenllaç digital via satèl·lit
4.3.1. Justificació de l’elecció de l’enllaç
El radioenllaç per satèl·lit que aquí es descriu, ha estat realitzat el dia
27/03/2007, en un dia d’atípica calor per l’època de l’any, sota un cel sense
núvols. Es tracta d’una connexió en directe per a un informatiu, és a dir, el que
es demana en aquest enllaç és bastant semblant al descrit a l’enllaç terrenal
digital. En aquest cas, però, la connexió es fa des de la ciutat de Badalona, en
una plaça envoltada de molts edificis. Això, tot i que la distància fins a
Collserola (d’uns 12 km en línia recta) està dins de les possibilitats dels equips
de transmissió terrenal digital utilitzats anteriorment, ens porta a utilitzar el
satèl·lit com a repetidor del senyal fins als estudis de televisió.

4.3.2. Muntatge de l’enllaç
4.3.2.1. Booking
Per a fer un radioenllaç mòbil via satèl·lit, la companyia de televisió interessada
ha de posar-se en contacte amb el personal de control del satèl·lit (en aquest
cas amb Hispasat, a Madrid) per a fer el booking. Aquesta operació consisteix a
“llogar” un ample de banda del satèl·lit durant una franja de temps determinada,
suficient per a cobrir el temps de la transmissió, que pot ser un directe, un
enviament d’un reportatge periodístic,etc. En el nostre cas, es “lloguen” 9 MHz
d’ample de banda d’un transponder del satèl·lit durant 30 minuts (que inclouen
un marge suficient per si es retardés l’hora d’entrada en directe), i també ens
especifiquen el nom del transponder, el Symbol Rate, el FEC i les freqüències
de pujada i baixada a utilitzar, amb les respectives polaritzacions. Al final de
l’annex 2 es troba un exemple de booking amb totes les dades proporcionades
per la companyia propietària del satèl·lit.

4.3.2.2. Recerca del satèl·lit
Un cop el tècnic disposa de les dades del booking que li han proporcionat els
estudis de televisió, es procedeix a la recerca del satèl·lit a utilitzar. Amb la
unitat mòbil situada en un lloc amb suficient espai superior buit (és a dir, que no
estigui sota un arbre o al costat d’un edifici alt), es desplega l’antena parabòlica
transmissora del sostre, tal i com es mostra a la imatge 4.3 (a la part inferior
dreta de la imatge es pot veure l’amplificador del senyal, que està connectat a
la sortida del modulador muntat al rack de la unitat mòbil).
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Im. 4.9. Antena parabòlica desplegada

En aquest moment, comencem a visualitzar, a l’analitzador d’espectres, tots els
senyals captats per l’antena. El següent pas serà orientar l’antena cap al
satèl·lit que es vulgui utilitzar. Per això es necessiten bàsicament 2 instruments:
•

Una brúixola, amb la que trobarem la posició en azimut aproximada del
satèl·lit. S’ha d’utilitzar a una distància d’uns pocs metres de la unitat
mòbil per a no sofrir interferència electromagnètica. La unitat mòbil sol
anar equipada amb una llista que conté totes les dades necessàries per
a localitzar qualsevol satèl·lit (graus azimut i elevació) des de diversos
punts del territori català i les ciutats espanyoles més importants.
• El controlador d’antena, que és un equip digital que ens permet moure
l’antena, des de l’interior de la unitat mòbil, en la direcció i angle que
vulguem.
Quan ja se sap cap a on s’ha d’orientar l’antena (tot i que sigui
aproximadament), la mourem en azimut i elevació, fins a trobar l’espectre del
satèl·lit que ens interessa. Com que hi ha molts satèl·lits separats per molt pocs
graus azimutals des de la nostra posició, molts tècnics opten per memoritzar o
portar documents amb fotografies dels espectres del conjunt de portadores de
cada satèl·lit, ja que tots operen en funció d’enllaç fix amb altres estacions de la
Terra i els espectres resultants són molt variats.
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Un cop trobat el satèl·lit en qüestió, només cal activar la funció slow del
controlador d’antena per a moure-la de nou en azimut i elevació, però en
aquest cas molt poc a poc, fins que veiem a l’analitzador d’espectres que el
senyal rebut és el màxim possible.
Les unitats mòbils més modernes (i cares) disposen d’ordinadors connectats al
sistema de control d’antena, que, un cop introduïdes les dades del satèl·lit,
realitzen la seva localització automàtica per connexió GPS.

4.3.3. Realització de l’enllaç
Un cop tenim la banda de freqüències del nostre satèl·lit a la pantalla de
l’analitzador d’espectres, passem a la transmissió del senyal cap al satèl·lit,
acció coneguda com a “pujada” a l’argot de les telecomunicacions. Totes les
dades de la transmissió i recepció d’aquest enllaç es poden consultar a l’apartat
de càlculs de l’enllaç via satèl·lit de l’annex 1.
4.3.3.1. Pujar al satèl·lit
A diferència dels enllaços terrenals, com que aquí hem de respectar una
estricta franja de temps per a la nostra transmissió, l’establiment del radioenllaç
es farà uns 3 o 4 minuts abans de la franja seleccionada, temps suficient per
donar les nostres dades i ajustar la potència de transmissió.
Primer de tot, el tècnic ha d’introduir al modulador les dades del booking que li
donin des dels estudis de televisió, que solen variar molt poc d’un enllaç a un
altre, pel que hi ha una sèrie de dades predeterminades a la memòria dels
equips que fan més ràpid el procés. També s’introduirà en el receptor de la
unitat mòbil la freqüència de baixada, per tal de visualitzar des d’un dels
monitors del rack el senyal de l’enllaç descendent. Si, un cop estem
transmetent, posem en un altre monitor al costat d’aquest la imatge que ens
arriba de la càmera en temps real des del punt del directe, es pot apreciar un
retard de més d’un segon entre les dues imatges, degut al llarg camí recorregut
pel senyal de baixada.
El següent pas es trucar a la central de control del satèl·lit, des d’on ens
demanaran les dades de la nostra posició, identificació del tècnic encarregat
del radioenllaç i dades de transmissió, per tal de fer la verificació. A continuació
ens donaran permís per a transmetre un primer senyal, que serà una portadora
pura (senyal sense modular) amb una PIRE d’uns 70 dBm (40 dBW). Aquest
senyal servirà per a que, tant des del centre de control del satèl·lit com des de
la nostra unitat mòbil, veiem per un analitzador d’espectres la situació del
senyal a la banda del satèl·lit, comprovant que estem a la freqüència indicada.
A partir d’aquí, si tot és correcte, ens donaran permís per anar augmentant, poc
a poc, la potència de transmissió fins arribar, aproximadament, als 60 dBW de
PIRE. És molt important no passar-se de potència un cop que, des del centre
de control del satèl·lit, es diu que és suficient, ja que del contrari es pot arribar a
saturar el transponder i provocar un error del sistema.
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4.3.3.2. Espectre del senyal
Un cop ajustada la potència de transmissió, ens diran que ja podem modular el
senyal, i la portadora que abans apareixia molt prima a l’espectre del satèl·lit,
s’eixamplarà fins a ocupar un ample de banda de 7 MHz aproximadament. Es
deixen uns marges als costats de la portadora per a no crear interferència
sobre altres portadores, ja que estem compartint el transponder amb altres
transmissions (concretament, estem utilitzant 9 dels 36 MHz del transponder,
dividit en 4 transmissions de 9 MHz). La imatge 3.10 mostra la nostra portadora
modulada a l’analitzador d’espectres:

Im. 4.10 Senyal modulat de baixada del satèl·lit
A la imatge superior, s’observa la portadora sota un span de 20 MHz, pel que
cada divisió horitzontal és de 2 MHz. Com que l’espai ocupat per l’espectre del
senyal és de 3 divisions i mitja, tenim un ample de banda de 7 MHz, tal i com
s’ha comentat anteriorment.
4.3.3.3. Baixar del satèl·lit
Si a l’acció de transmetre informació cap al satèl·lit l’anomenem pujar, llavors
quan deixem de transmetre estem “baixant” del satèl·lit. Aquest fet és molt
important, ja que s’ha de complir molt estrictament amb l’hora assenyalada a la
franja per a baixar del satèl·lit, o del contrari el tècnic del radioenllaç pot arribar
a perdre la llicència que l’acredita com a tal. De vegades, però, aquest es
trobarà amb pressions des dels estudis de televisió per a aguantar una mica
més de temps “a dalt”, ja que en ocasions l’hora de baixada coincideix amb la
part final de la connexió en directe per al programa de televisió, i sorgeix un
problema que es resoldrà amb la decisió que presa pel tècnic un cop valorades
les conseqüències.
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CAPÍTOL 5. COMPARATIVA I ESTUDI DE MERCAT
5.1. Valors obtinguts als càlculs
A l’annex 1 del treball s’han realitzat una sèrie de càlculs que ens permeten fernos una idea aproximada dels valors que s’obtindran en recepció als diferents
tipus de radioenllaç. Aquests valors inclouen possibles atenuacions per pluja i
no consideren l’aparició d’interferències per un altre radioenllaç al mateix canal
o en un d’adjacent, pel que són uns valors de referència. En aquest apartat es
compararà la potència de recepció calculada a l’annex 1 amb la obtinguda al
receptor del radioenllaç, mesurada just abans del desmodulador. Les
comparacions es realitzen sobre els enllaços analògic i digital via satèl·lit, ja
que el receptor de l’enllaç digital terrestre es troba, en aquest cas, a la Torre de
Collserola, i no hi tenim accés a cap tipus d’informació de recepció. De totes
formes, els valors obtinguts són coherents amb el tipus d’enllaç i més que
suficients per a assegurar una transmissió segura i sense errors.

5.1.1. Radioenllaç terrenal analògic
L’equip IDU de recepció, al rack de la sala d’equips de la Torre d’Alpicat, ens
indica al display digital una potència mitja de recepció de
dBm a la seva
entrada després de 20 minuts de transmissió, temps suficient per a considerar
fiable aquest valor. La potència en aquest punt és la calculada a l’annex, és a
dir, la potència que arriba a l’antena receptora més el guany exercit per aquesta
i restant les pèrdues produïdes als cables FI que connecten ODU i IDU de
recepció. El valor resultant d’aquests càlculs és de
dBm, valor que
s’aproxima molt al real. Aquesta petita diferència entre els valors és
deguda,bàsicament, a la inclusió en els càlculs d’una possible atenuació per
pluja a la zona de Lleida, concretament de 1,83 dB.
Així, tenint en compte que durant el temps de transmissió no va ploure en cap
moment, podem afirmar que els valors obtinguts pels càlculs realitzats són molt
fiables.

5.1.2. Radioenllaç digital via satèl·lit
En aquest cas, hem de mirar l’analitzador d’espectres, mostrant per pantalla el
senyal rebut de manera similar a la imatge 4.10. L’equip ens indica una
potència màxima de portadora de
dBm, mentre que en els càlculs hem
obtingut una potència aproximada, en condicions de cel obert, de -78,66 dBm.
Així doncs, el càlcul aproximat és també bastant fiable, ja que és molt difícil
saber el valor exacte de la PIRE del satèl·lit.
El receptor de satèl·lit incorporat a la unitat mòbil indica que la BER del senyal
descendent és de
, que és un valor molt petit que assegura una
transmissió sense errors en les condicions donades. També ens indica
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, cosa que vol dir que estem 5,8 dB per damunt de la
relació Eb/No requerida. Segons les dades de l’annex 1, per a una

:

Així, el marge teòric per a una BER de
serà de
,
que també és un valor molt aproximat al real. Si a més tenim en compte que el
valor del marge real es dóna per a una BER de
, i que el valor teòric per a
aquesta probabilitat d’error en bit haurà de ser menor, ens apropem encara
més al marge assenyalat pel receptor.

5.2. Estudi de mercat
Com que els equips utilitzats als radioenllaços terrenals s’han deixat de
fabricar, i avui dia l’enllaç mòbil més utilitzat, degut a l’àmplia cobertura que
proporciona, és el digital via satèl·lit, en aquest apartat es fa un petit estudi
sobre els costos aproximats que comporta la realització d’aquest tipus de
transmissió.
És clar que amb la gran quantitat d’equips a utilitzar, i la qualitat requerida per a
una transmissió per satèl·lit, el preu serà molt elevat, però la compra dels
equips pot suposar una molt bona inversió per a la companyia interessada, ja
sigui una empresa que presta els seus serveis a les companyies de televisió,
cobrant per cada radioenllaç realitzat, o la pròpia companyia de televisió,
havent de contractar un equip de tècnics encarregats de les transmissions.

5.2.1. Cost d’un radioenllaç
El cost total d’un radioenllaç mòbil és un concepte difícil de concretar. Quan
una empresa compra tot l’equipament necessari per a incorporar a una unitat
mòbil, ha de calcular fins a quin punt li serà rentable aquesta gran inversió.
Existeixen empreses de telecomunicacions que es dediquen, en part, a la
realització de radioenllaços mòbils per a les companyies televisives. Ara, les
grans companyies televisives necessiten disposar de nombrosos radioenllaços
mòbils cada dia (sobre tot per a programes informatius), de manera que
disposen dels seus propis tècnics i unitats mòbils equipades. A l’apartat 5.2.2
s’estudia fins a quin punt són rentables les operacions de lloguer de
radioenllaços a altres empreses i la compra de l’equipament necessari per a la
realització pròpia per part de la companyia televisiva.
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En quant als preus dels equips utilitzats a l’enllaç via satèl·lit (els bàsics i
absolutament necessaris per a la transmissió), el preu aproximat de cada un,
per a unitats noves i sense cap tipus de descompte és:
•
•
•
•
•

Codificador MPEG-2, Tandberg E5710 : 15.000 €
Modulador de satèl·lit, NEWTEC NTC/2277/xF : 40.000 €
Amplificador de muntatge a l’antena, XICOM XTD-400K : 35.000 €
Controlador d’amplificador, XICOM XTC-111D4 : 3.500 €
Conjunt Antena parabòlica, SWE-DISH DA150K DRIVE-AWAY +
Controlador d’antena, SWE-DISH ACU3050 : 120.000 €

Només amb aquests equips arribem a la més que considerable quantitat de
213.500 €, i encara hem d’afegir la compra de la furgoneta, grups electrògens
per alimentar tots els equips, taula d’àudio per a regular el so, monitors per al
rack de la unitat mòbil, per tal de visualitzar la imatge que ens arriba de càmera
i la provinent del satèl·lit, distribuïdors de senyal, bobines amb molts metres de
cable, etc. Una estimació aproximada, però no desorbitada, del preu total del
material necessari per a la realització d’un enllaç via satèl·lit, és d’uns 600.000
€, és a dir, 100 milions de les antigues pessetes. A més, s’han de tenir en
compte altres despeses importants com el salari de tècnics i auxiliars, el
manteniment del vehicle o la benzina consumida. En el cas dels radioenllaços
terrenals, un altre factor a tenir en compte és la compra per part de l’empresa
d’unes freqüències determinades que només ells podran utilitzar .
Si, a més, l’empresa interessada no vol fer-se amb una unitat mòbil sinó amb
una flota d’elles, haurem de multiplicar els números anteriors per arribar a unes
quantitats que fan que només les grans companyies de televisió tinguin els
seus propis medis per a la realització de radioenllaços mòbils, tot i que en
moltes ocasions, per acumulació d’aquests, han de recórrer a altres empreses.

5.2.2. Fent rentables els radioenllaços
Si una companyia televisiva no creu que gastar-se 600.000 € per cada unitat
mòbil preparada per a radioenllaços via satèl·lit sigui rentable, haurà de
demanar els serveis a una empresa especialitzada. El preu aproximat del cost
de la demanda d’un radioenllaç via satèl·lit consta de dues parts:
1) Contractació de serveis: per cada servei, la companyia de televisió paga
a l’encarregada del radioenllaç entre 600 i 800 €, depenent del temps
total requerit.
2) Booking: Un minut de lloguer de 9 MHz d’ample de banda d’un
transponder té un preu d’entre 7 i 9 € per minut per a la companyia de
televisió interessada. Això vol dir que una connexió típica de 20 minuts
arriba aproximadament als 160 €.
Així, la contractació a una empresa especialitzada d’un radioenllaç mòbil per a
un matí o tarda, en el qual es demanen un parell de connexions de 20 minuts
cadascuna, costa, aproximadament i per fer números rodons, 1000 euros.
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A partir, d’aquí, la companyia de televisió ha de calcular, segons el pressupost
disponible i el número de radioenllaços necessaris, si és rentable o no crear el
seu propi servei de radioenllaços. La majoria de grans companyies de televisió
opten per una solució mixta: tenen vàries unitats mòbils repartides a les grans
ciutats del seu territori de cobertura, però a més contracten els serveis
d’empreses especialitzades, segons si es necessita més d’un radioenllaç a
l’hora o el lloc a on s’hagi de muntar.

CONCLUSIONS
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CONCLUSIONS
Un cop comparats els resultats dels càlculs amb els valors proporcionats pels
equips reals, podem dir que és possible fer unes aproximacions útils dels valors
que s’obtindran al realitzar un radioenllaç mòbil. S’ha de recalcar, però, que en
el cas de voler calcular els paràmetres per al muntatge d’un radioenllaç fix,
s’han de tenir en compte altres factors, com el càlcul de l’altura de les antenes
o el de la mínima potència de transmissió necessària per al funcionament del
radioenllaç durant un temps indefinit. Amb els radioenllaços mòbils és molt
difícil fer un càlcul dels paràmetres i condicions de l’enllaç, ja que normalment
el temps de que es disposa per al muntatge és molt curt, i les transmissions no
són de llarga duració.
Durant la realització d’aquest treball s’han adquirit diversos coneixements
relacionats amb el món dels radioenllaços, en especial sobre la realització
pràctica dels diferents tipus de transmissions, apreciant les diferències i
similituds entre uns i altres. Els resultats obtinguts s’han verificat a través de
càlculs teòrics extrets de llibres i apunts de diverses assignatures de l’escola,
conjuntant així teoria i pràctica, fórmules i dades reals.
En principi es volia incloure en el treball un capítol amb una transmissió sense
fils entre càmera i unitat mòbil, de la mateixa manera que es fa a les
retransmissions de curses ciclistes, a on el càmera va sobre una motocicleta, o
en un directe des de llocs a on no es pot acostar suficientment la unitat mòbil
com per a arribar amb el cable, com pot ser un vaixell que navega proper al
port. La gran quantitat de volum generada pels radioenllaços descrits, però, ho
ha fet impossible, i és per això que es proposa un ampli estudi sobre aquesta
variació de radioenllaç mòbil com a possible futur TFC/PFC.
En quant a l’impacte ambiental dels sistemes de radioenllaços mòbils, cal
destacar certs aspectes que es comenten breument a continuació:
Les torres de comunicacions sempre se situen a la cima d’alguna muntanya, en
un lloc estratègic que proporcioni cobertura per al màxim de territori possible.
Per a accedir-hi, ja sigui per tasques de manteniment o per la instal·lació
d’equips, cal un camí o carretera que ha de recórrer tota la muntanya, des de
les faldes fins a la torre. Això comporta, gairebé sempre, la tala d’arbres i altres
tipus de vegetació, a més del possible asfaltament del camí. Així doncs, s’ha de
procurar, mitjançant l’estudi de rutes alternatives, minimitzar el dany causat a la
muntanya per l’obra de construcció del camí d’accés.
Per altra banda, la pròpia torre també implica certs riscos ambientals, tant per
l’obra necessària per a la seva construcció, com per la necessitat d’alimentació
elèctrica per a tota la instal·lació, que comporta que també s’hagi de realitzar
una instal·lació elèctrica. Així, necessitarem un generador de corrent, que sol
estar a la mateixa instal·lació, i es necessiten revisions periòdiques per tal que
no hi hagi cap malfuncionament d’alguna de les fonts d’alimentació, que no
només provocaria una caiguda en el sistema elèctric, sinó que també es corre
el risc de que alguna guspira acabi arribant al tanc de combustible d’algun
motor, provocant un incendi a la muntanya.
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ANNEX 1. CÀLCULS DELS RADIOENLLAÇOS
En aquest primer annex es troben les dades i els càlculs dels paràmetres més
importants de cada tipus de radioenllaç, tals com atenuacions, freqüències
utilitzades, potències de transmissió i recepció o relacions portadora/soroll.

1.1. Càlculs del radioenllaç terrenal analògic
1.1.1. Dades de l’enllaç
Equips de transmissió i recepció
Transmissió
Recepció
Potència tx nominal (dBm)
26 Potència rx nominal (dBm)
Potència de tx (dBm)
20 Potència rx màx. (dBm)
Nº màx canals de so
4 Llindar del receptor (dBm)
Pèrdues de tx (dB)
2 Factor de soroll (dB)
Pèrdues de tx (dB)

-53
-35
-84
4
2

Senyal
Modulació
Excursió en freq. per la imatge de TV (MHz)
Excursió en freq. per una portadora d’àudio (kHz)
Programació de les portadores d’àudio (kHz)
Freqüència de tx via 1 (GHz)
Freqüència de tx via 2 (GHz)

FM
8 cresta-cresta
600 ef.
6.500-10.000
10,33
10,414

Pèrdues bàsiques
Atenuació a l’espai lliure (dB)
Atenuació per pluges, polarització vertical (dB)
Atenuació per gasos i vapors atmosfèrics (dB)
Atenuació per desapuntament (dB)
Atenuació total (dB)

126,39
1,83
0,07
0,5
128,8

Localització de l’enllaç
Conjunt transmissor (camp de futbol Lleida)
Conjunt receptor (torre Alpicat)
Distància entre tx i rx (km)

41°37’19” N, 00°36’48” E
41°39’51” N, 00°31’47” E
4,82
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1.1.2. Guany d’antenes (Ga)
Segons les especificacions del fabricant, el guany de les antenes transmissora
i receptora depèn de la freqüència utilitzada en la següent proporció:
, amb

Així, el guany de la nostra antena a la freqüència de 10,33 GHz serà:

1.1.3. Ample de banda
El màxim ample de banda possible, tenint en compte que la màxima freqüència
a la que pot estar una subportadora d’àudio en el múltiplex és de 10 MHz, serà:

1.1.4. Pèrdues bàsiques (Lb)
1.1.4.1. Atenuació a l espai lliure (Lbf)
L’atenuació a l’espai lliure en radioenllaços terrenals és funció de la distància
de l’enllaç i de la freqüència utilitzada. Llavors:

1.1.4.2. Atenuació per pluja (Lplu)
Les estadístiques de pluges ens donen uns valors de la intensitat R de pluja
excedida en un percentatge p de l’any mitjà per a qualsevol lloc. La
Recomanació UIT-R P.837 proporciona els valors
per a
del temps
(
). A Espanya, aquest valor varia entre els 20 mm/h a la zona centre a 30
mm/h a la zona Mediterrània i 40 mm/h a la zona Nord-oest. D’ aquesta
manera, per al nostre radioenllaç, realitzat des de la ciutat de Lleida, utilitzarem
. Així, la UIT estableix el següent procediment per avaluar
l’atenuació per la pluja rebassada durant el percentatge de temps p:

a on
és l’atenuació específica en dB/km per a la intensitat de pluja
excedida R
i el percentatge de temps p(%), i Lef és la longitud efectiva,
en km, del trajecte recorregut pel senyal. L’atenuació específica es calcula,
segons la Recomanació UIT-R P.838, en funció de la intensitat de pluja
mitjançant la llei potencial:
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Les constants k i depenen de la freqüència i la polarització. A la taula A1.1 es
faciliten valors per a diferents freqüències i polaritzacions H i V. Podem obtenir
valors per a freqüències diferents mitjançant interpolació, utilitzant una escala
logarítmica per la freqüència i per k, i una escala lineal per .

Taula A1.1 Valors de les constants k i

segons la freqüència i polarització

Freqüència (GHz)

kH

αH

kV

αV

4

0,00065

1,121

0,000591

1,075

6

0,00175

1,308

0,00155

1,265

8

0,00454

1,327

0,00395

1,310

10

0,0101

1,276

0,00887

1,264

12

0,0188

1,217

0,0168

1,200

15

0,0367

1,154

0,0335

1,128

20

0,0751

1,099

0,0691

1,065

30

0,187

1,021

0,167

1,000

40

0,350

0,939

0,310

0,929

60

0,707

0,826

0,642

0,824

100

1,12

0,743

1,06

0,744

Així, si arrodonim la freqüència utilitzada a 10 GHz, tenim:
• Polarització horitzontal:
• Polarització vertical:
Com que en aquest cas l’enllaç analògic es realitza en dues vies, una per a
cada polarització, el que farem serà calcular l’atenuació per a la polarització
horitzontal i tot seguit calcular l’atenuació per l’altra via seguint la fórmula:

tot i que també podríem seguir els passos descrits anteriorment i que a
continuació se seguiran per al càlcul de l’atenuació a la via amb polarització
horitzontal.
Per al càlcul de la longitud efectiva utilitzem:
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(com és el nostre cas):

i llavors:

Generalment, els factors k i són més grans en la polarització horitzontal que
en la vertical, pel que l’atenuació a la primera sol ser major. A més, en
radioenllaços terrenals, hem de tenir en compte que la polarització vertical no
introdueix desfasament en el raig reflectit sobre el raig directe, pel que
normalment ens decantarem per la via amb polarització vertical (sempre que
ens arribi el senyal amb un nivell suficient de potència, i per damunt del de la
via amb polarització horitzontal).
Si es coneix l’atenuació excedida el 0,01% del temps, podem calcular el seu
valor per altres percentatges de temps, a la gama de 0,001% a 1%, mitjançant
l’expressió:

aplicable per a latituds superiors a 30° (N o S).

1.1.4.3. Atenuació per gasos i vapors atmosfèrics (Lgasos)
Segons la figura 2.20 del treball, per a una freqüència de 10 GHz:
•
•
l’atenuació provocada pels gasos, serà, doncs:
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Degut a que la distància recorreguda es petita, l’atenuació provocada pels
gasos i vapors atmosfèrics no és important.

1.1.4.4. Atenuació total
L’atenuació total és la suma de totes les pèrdues bàsiques calculades fins ara,
més un valor d’atenuació per desapuntament d’antena de 0,5 dB, que és un
valor utilitzat típicament en el càlcul de radioenllaços mòbils, degut a que és
molt difícil que l’antena transmissora estigui encarada en un angle ideal cap a
la receptora. Així:

1.1.5. Balanç de l’enllaç
En els càlculs del balanç de potències de l’enllaç, es considerarà la possibilitat
de pluja, incloent l’atenuació calculada anteriorment. Se suposa que els
possibles senyals interferents es troben un marge suficient per sota del nivell
del senyal transmès, de manera que no es consideren les interferències.
1.1.5.1. Potència de recepció (PR)
Segons la fórmula 2.7 del balanç d’un enllaç:

1.1.5.2. Potència de soroll (PN)
Generalment, a les freqüències de treball del radioenllaç, les contribucions de
soroll exterior són molt petites, pel que la potència de soroll disponible als borns
de l’antena és
, cas en que el factor de soroll de l’antena és 1 i podem
aproximar el factor de soroll del sistema al factor de soroll del receptor. Així,
segons aquesta teoria i la fórmula 2.8 de la potència de soroll en el receptor:

1.1.5.3. Relació portadora/soroll (C/N)
Es defineix com la diferència, en dB, entre el nivell del nostre senyal i el del
soroll just a l’entrada del receptor, de manera que:
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S’observa un valor gran de relació C/N, que és degut a que estem transmetent
a una potència de 20 dBm, per a una distància de menys de 5 km, de manera
que l’atenuació que sofreix el senyal a l’espai lliure és més aviat petita.

1.1.5.4. Relació senyal/soroll (SNR)
Com que la nostra capacitat de transmissió és d’una senyal de vídeo més 4
senyals d’àudio, diem que el número màxim de canals telefònics a transmetre
és de 1800. Segons la CCIR Rec. 404-2, que proposa la següent taula:
Taula A1.2 Desviació de freqüència segons el nº de canals
Màxim nombre de canals
12
24
60
120
300
600
960
1260
1800
2700

Desviació per canal (kHz)
35
35
50,100,200
50,100,200
200
200
200
140,200
140
140

Veiem que la desviació en freqüència del nostre senyal és de 140 kHz per
canal. Llavors calculem la S/N com:

a on
és la desviació en freqüència del senyal, i fc és la màxima freqüència
del múltiplex, que pot arribar a ser de 10 MHz per a la última subportadora
d’àudio. Així:

1.1.5.5. Relació portadora/interferència (C/I)
Considerarem ara la interferència que sofreix el senyal analògic de televisió
degut a la xarxa de radiodifusió de l’actual televisió digital terrestre (DVB-T 8
MHz). Segons l’estàndard ETSI TR 101 190:
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Taula A1.3 Relació de protecció (dB) per a TV analògica interferida per DVB-T
Sistema analògic
PAL B, B1, G, D, K
PAL I
SECAM L
SECAM D, K

Interferència troposfèrica
34
37
37
35

Interferència contínua
40
41
42
41

A Espanya s’utilitza el sistema PAL B/G, de manera que la relació de protecció
haurà de ser de 40 dB. Segons la relació de potències rebudes desitjada i
interferent:

Si la relació de protecció és de 40 dB, i la potencia rebuda del senyal desitjat és de
, la màxima potència que pot tenir el senyal interferent que arriba al nostre
receptor serà:

D’aquesta manera, es considerarà com a interferent un senyal de televisió
digital terrestre que arribi al nostre receptor amb una potència superior a
.

1.1.6. Zona de Fresnel
Degut al caràcter oscil·latori del camp, és innecessari que el trajecte passi molt
per damunt dels obstacles. Només cal treballar a l’entorn de la 1ª zona de
Fresnel. Si tenim un obstacle d’altura considerable entre el transmissor i el
receptor, pot arribar a atenuar el senyal tot i que no tingui l’altura suficient per a
interposar-se en el camí seguit pel senyal transmès. Posem que aquest
obstacle estigués a 1 km del transmissor. Llavors, la 1ª zona de Fresnel serà la
delimitada pel radi:

Si h és l’altura entre el punt més alt de l’obstacle i el raig transmès, es
considera
quan hi ha interceptació del raig, i
quan el raig passa per
damunt de l’obstacle. Anomenem buidament normalitzat al quocient
. La
zona corresponent a la propagació per difracció és, quan treballem amb
radioenllaços:
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Llavors, busquem una h negativa (que no intercepti el raig) i que el quocient
no estigui a la zona de difracció, amb el que no tindrem atenuació per
difracció deguda a obstacles. Així, com que tenim que:
à

Si la h ha d’estar entre -2,88 i 2,4 m per a estar a la zona de difracció, el que
volem és una
per a no sofrir atenuació del senyal. Això voldrà dir
que l’obstacle situat a 1 km del transmissor haurà d’estar més de 2,8 metres
per sota del camí en línia recta recorregut pel senyal entre transmissor i
receptor. Dit d’una altra manera, l’obstacle en aquest punt pot entrar
dins de la 1ª zona de Fresnel sense que afecti la transmissió.
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1.2. Càlculs del radioenllaç terrenal digital
En aquest apartat se segueix un model semblant a l’anterior, tot i que hem de
tenir en compte que el senyal digital introdueix nous paràmetres, com la
velocitat binària del senyal o la taxa d’error per bit (BER).

1.2.1. Dades de l’enllaç
Equips de transmissió i recepció
Transmissió
Recepció
Potència nominal de tx (W)
Potència màxima de tx (W)
Potència de tx (dBm)
Pèrdues de tx (dB)
Guany d’antena (dB)

15
18
41,76
2,5
18

Sensibilitat (dBm)
Nivell d’entrada RF (dBm)
Factor de soroll (dB)
Pèrdues de tx (dB)
Guany d’antena (dB)

Senyal
Modulació
Freqüència de tx (MHz)
Ample de banda del senyal modulat (MHz)
Tassa de bits (Mbps)
Freqüència intermèdia (MHz)

-95
< 10
2,4
2,5
10

OFDM amb DQPSK
2300,0
5,7
6,21
70

Localització de l’enllaç
Conjunt transmissor (Plaça Espanya, BCN)
41°22’30” N, 02°8,5’93” E
Conjunt receptor (torre de Collserola)
41°25’14” N, 02°6,5’77” E
Distància entre tx i rx (km)
5,6

Pèrdues bàsiques
Atenuació a l’espai lliure (dB)
Atenuació per pluges (dB)
Atenuació per gasos i vapors atmosfèrics (dB)
Atenuació per desapuntament (dB)
Atenuació total (dB)

114,65

0,5
115,15
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1.2.2. Pèrdues bàsiques
1.2.2.1. Atenuació a l espai lliure
Segons l’equació de l’atenuació a l’espai lliure utilitzada a l’apartat anterior:

1.2.2.2. Altres atenuacions
En el cas d’aquest enllaç terrenal digital, no afegirem pèrdues provocades per
la pluja o pels gasos atmosfèrics, ja que a freqüències inferiors a 6 GHz els
seus valors són menyspreables, i estem utilitzant una freqüència de transmissió
de 2,3 GHz. També s’afegirà, al igual que en el cas del radioenllaç analògic, un
valor d’atenuació de 0,5 dB per desapuntament d’antenes.

1.2.2.3. Atenuació total

1.2.3. Balanç de l’enllaç
1.2.3.1. Potència de recepció
En un enllaç sense interferències ni intermodulació:

Respecte al càlcul de la potència rebuda a l’enllaç analògic, cal comentar que a
l’enllaç digital ens arriba una potència considerablement menor al receptor,
però això no serà cap problema, ja que el senyal digital està molt protegit
contra errors per interferències i soroll, pel que no s’exigeix una potència de
recepció tan elevada com en el cas analògic. Com a exemple d’això, només cal
mirar el mínim de senyal necessari per al correcte funcionament dels diferents
equips de recepció: en el cas digital, veiem que la sensibilitat de l’equip
receptor és de
, mentre que a l’equip analògic, el llindar de recepció
(concepte similar a la sensibilitat) és de
. Així, també les relacions
portadora/soroll mínimes seran més exigents amb les transmissions
analògiques que amb les digitals.

1.2.3.2. Potència de soroll
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1.2.3.3. Relació portadora/soroll

1.2.3.4. Relació portadora/densitat espectral de potència de soroll
Aquesta relació ens indica, per als sistemes digitals, la quantitat de soroll (en
dB) per Hz de freqüència, just abans del desmodulador.
/Hz

1.2.3.5. Relació Eb/No
És la diferència, en dB, entre l’energia per bit i la densitat espectral de soroll,
només per a radioenllaços digitals, i es defineix com:

i en decibels:

Els valors de C/No i Eb/No són molt grans. És un cas similar a l’obtingut a
l’enllaç analògic, ja que estem transmetent a una potència gran per a una
distància petita, en aquest cas de 5,6 km, que implica poca atenuació soferta
pel senyal a l’espai lliure i una potència de recepció bastant gran, molt per
sobre del nivell de soroll del receptor.

1.2.3.6. Relació C/I
En la següent gràfica podem observar les corbes de valors de BER en funció
de W (relació Eb/N0) per als següents casos:
• Ideal, sense limitació de banda
• Real, sense interferències (interferència = 0, per tant C/I =
• Amb interferències cocanal de diferents intensitats

)
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Fig. A1.1 Valors de la BER en funció de W per a diferents C/I

Si volem saber quina és la màxima potència interferent que el nostre enllaç pot
suportar, agafem un dels casos d’interferència cocanal, i fixem la relació C/I per
a una BER i W determinats. Per al nostre enllaç, agafarem el cas de mínima
interferència cocanal, obtenint, tant per la BER de 10-3 com per la BER de 10-6
un valor de C/I = 25 dB (la diferència serà que quant mes petita volem la BER,
mes gran haurà de ser la Eb/N0). Així, segons la relació entre potències rebudes
dels enllaços desitjat i interferent utilitzada anteriorment, i agafant una relació
C/I mínima de 25 dB, la màxima potència d’enllaç interferent que ens pot arribar
al receptor serà:

En aquest cas d’interferència mínima, es considerarà com a interferent
qualsevol senyal que provoqui una interferència cocanal a una potència
superior a -75,39 dBm.

1.2.3.7. Potència llindar en el receptor
Segons els valors de Eb/No en funció de la BER obtinguts a la gràfica anterior,
igualem la potència rebuda al llindar de recepció ( , de threshold) per a obtenir
el mínim valor de potència necessari per al correcte funcionament de l’equip, en
funció de diferents valors de BER determinats. Així, per a una
:
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Aquest valor s’aproxima molt al llindar donat a les especificacions de l’equip
receptor, pel que suposem que es dona per a una BER de 10-3, satisfent els
objectius mínims d’indisponibilitat. Per altra banda, si volem una transmissió
més segura, amb una BER de 10-6, el llindar serà:

és a dir, l’equip receptor necessitarà que el senyal arribi amb un nivell de 5
dBm per sobre de l’anterior cas.

1.2.4. Zona de Fresnel
Si, com en el cas del radioenllaç analògic, tenim un obstacle a 1 km del nostre
equip transmissor:

observem que, en aquest cas, el primer radi de Fresnel és més gran que en el
cas analògic (a on era de 4,8 metres). Això és degut, sobre tot, a la freqüència
utilitzada, que al ser molt menor, fa més gran el valor del quocient dins l’arrel.
També influeix, tot i que en menor grau, la major distància recorreguda pel
senyal, tot i que en aquest cas la diferència entre distàncies de transmissió no
arriba al kilòmetre. Seguint l’exemple anterior:
à

En aquest cas, la zona afectada per la difracció és major, amb una h entre
-6,21 i 5,17 . Per tant,volem una
per a no sofrir atenuació per
difracció en el senyal. Llavors, l’obstacle situat a 1 km del transmissor haurà
d’estar més de 6,21 metres per sota del camí en línia recta recorregut pel
senyal entre transmissor i receptor. Això vol dir que se’ns permet que l’obstacle
en aquest punt entri
dins de la 1ª zona de Fresnel sense
provocar que el senyal es propagui en difracció.
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1.3. Càlculs del radioenllaç digital via satèl·lit
1.3.1. Dades de l’enllaç
DADES
Dades generals
Accés múltiple
Velocitat binària (Mbps)
Modulació
Nº d’estats de la modulació
Factor de forma
Ample de banda (MHz)

FDMA
11,264
QPSK
4
0,25
7,04

Dades satèl·lit (Hispasat 1D)
Posició del satèl·lit
Longitud ° + (O)
30
Latitud ° + (N)
0
Ample de banda utilitzat (MHz)
9/36
G/T mínima (dB/K)
3
PIRE mínima dBW
52

Com que no es disposa de les dades dels equips receptors dels estudis de
televisió participants a l’enllaç, es considera la recepció a la pròpia unitat mòbil,
fet que alhora facilita els càlculs per no haver de considerar distàncies i zones
climàtiques diferents entre les estacions terrenes.

DADES DE LA ESTACIÓ TERRENA TX I RX (UNITAT MÒBIL)
Posició (Barcelona)
Longitud ° + (E)
2,07
Latitud ° + (N)
41,18
Altitud (m)
4
Temperatura terra ( )
288
Temperatura atmosfèrica ( )
200
Pressió atmosfèrica (Hpa)
1013
Densitat del vapor d’aigua (g/ )
7,5
Zona hidrometeorològica
K
Intensitat de pluja
42

DADES DEL SATÈL·LIT
En recepció
En emissió
Temp. antena ( )
290 Potència (W)
Pèrdues guies (dB)
1,5 OBO (dB)
Temp. soroll del LNA ( )
1000 Pèrdua de guies (dB)
Diàmetre de l’antena (m)
1 Diàmetre de l’antena (m)
Eficiència de l’antena (%)
65 Eficiència de l’antena (%)
Guany d’anena (dB)
41,57 Guany d’anena tx (dB)
Temp. soroll del rx (°K)
1290 PIRE (dBW)
G/T (dB/K)
10,46 C/IMo intermodulació (dB/Hz)
G/T (límit de cobertura) dB/K
3 PIRE límit de cobertura (dBW)

103,5
4
1,63
1
65
40,6
55
52
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Existeixen vàries pàgines web a on només s’ha de marcar el satèl·lit a utilitzar i
la posició de l’estació terrena transmissora per a calcular la distància al satèl·lit,
l’elevació i l’azimut de l’antena parabòlica necessaris per a la transmissió. En
aquest cas s’ha utilitzat el programa proporcionat per [W7].

Apuntament i distància al satèl·lit
Distància (km)
38412
Elevació (°)
33,3
Azimut (°N)
223,6

Atenuacions
Enllaç ascendent
Espai lliure (dB)
Ox. (dB/km)
O (dB/km)
h Ox. (km)
h O (km)
A. gasos (dB)
A. despolarització (dB)
A. desapuntament (dB)
A. Total (dB)

207,18
0,008
0,014
6
1,87
0,135
0
0,5
207,82

Enllaç descendent
Espai lliure (dB)
Ox. (dB/km)
O (dB/km)
h Ox. (km)
h O (km)
A. gasos (dB)
A. despolarització (dB)
A. desapuntament (dB)
A. Total (dB)

206,22
0,008
0,014
6
1,87
0,135
0
0,5
206,86

ENLLAÇOS
Enllaç ascendent (unitat mòbil – satèl·lit)

Enllaç descendent (satèl·lit – unitat mòbil)

Freqüència (MHz)

14.203,5

Freqüència (MHz)

12.705,5

Longitud d’ona

0,02112

Longitud d’ona

0,02361

(m)

Polarització (H V C)

H

Potència del transmissor (W)

350

Potència transmesa (dBW)

25,44

IBO (dB)

4

Pèrdues d’acoblament tx (dB)
Dimensions de l’antena (cm)

1,5
231,2x 353,5x 45,1

Guany de l’antena tx
PIRE (dBW)

45
64,94

Pèrdues per desapuntament (dB)

0,5

C/I (interferència ascendent) (dB)

0

(m)

Polarització (H V C)

V

Temp. soroll de l’antena (

34

)

Pèrdues d’acoblament rx (dB)

0,3

Temp. soroll LNA (

160

)

Dimensions de l’antena (cm)

231,2x 353,5x 45,1

Guany de l’antena
Temp. soroll del receptor (

43,2
)

G/T (dB/K)
Pèrdues per desapuntament (dB)
C/I (interferència descendent) (dB)

211,09
19,95
0,5
0
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1.3.2. Càlculs de la transmissió
•

Abans de l’ antena, a la sortida de l’amplificador, la potència del senyal
és:
, de manera que:

Des de la centraleta de control del satèl·lit se’ns imposa:
que:

, així

Sabem que l’ample de banda teòric és de 9 MHz, però no es destina tot a la

transmissió del senyal, sinó que existeixen marges de guarda per a la protecció
contra interferències que fan que l’ample de banda útil sigui, segons la fórmula
2.4 del treball:

La velocitat de sortida del codificador de vídeo és la velocitat binaria de
transmissió menys els bits afegits per les tècniques de correcció d’errors per
redundància (FEC de 3/4 i Reed Solomon de 188/204):

1.3.3. Càlculs de la recepció
•

Temperatura de soroll en recepció

•

Relació guany/temperatura de soroll de l’estació terrena

1.3.4. Càlculs del satèl·lit HISPASAT 1D
,

,

1.3.4.1.Satèl·lit en rx
•

Temperatura de soroll en recepció:

, per a

,
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• Guany d’una antena parabòlica:
, llavors:

, i com que

•

Relació guany/temperatura de soroll del satèl·lit:

1.3.4.2. Satèl·lit en tx
• De la mateixa manera que en recepció, el guany en transmissió és:

•

PIRE transmesa pel satèl·lit:

1.3.5. Objectius d’indisponibilitat i qualitat
1.3.5.1. Percentatges dels objectius
La UIT proporciona una sèrie de percentatges de temps mensuals, vàlids per a
qualsevol mes, durant els quals un radioenllaç ha de funcionar de manera
contínua per a complir amb els objectius d’indisponibilitat i qualitat. Lògicament,
el percentatge més gran correspon a un objectiu d’alta qualitat, i el més baix a
l’objectiu d’indisponibilitat, amb la màxima BER permesa.
Taula A1.4 Objectius UIT en funció de la BER
BER

% de temps a qualsevol mes

Indisponibilitat 10-3

0,2

-4

0,3
2
10

Qualitat

10
10-6
10-7
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Aquests percentatges de temps donats son mensuals, i a les fórmules que
s’utilitzaran necessitem uns percentatges anuals. Així, transformarem els
percentatges mitjançant la següent fórmula:

Abans, però, repartim el percentatge de temps total per cada objectiu en parts
iguals pels dos enllaços, dividint els percentatges del conjunt mensual entre
dos. Això ho podem fer perquè en el nostre cas l’estació transmissora i la
receptora són la mateixa, i per tant la pluja afectaria igualment a ambdós
enllaços. D’altra manera, la probabilitat de que la pluja aparegui de forma
simultània en els enllaços ascendent i descendent és molt petita. Així, els nous
percentatges de temps seran:

BER
Percentatge conjunt mensual
Percentatge enllaços ascendent i descendent
Perc. Anual enllaços asc i desc

10-3
0,2
0,1
0,02

10-4
0,3
0,15
0,03

10-6
2
1
0,29

10-7
10
5
1,85

1.3.5.2. Relacions Eb/N0 y C/N0 necessàries
Per a comprovar que complim amb els valors mínims (s’afegeixen marges per
típics per evitar distorsions i interferències que faran més estricta la relació
necessària). Fòrmules:

a on

a on
Així, els valors mínims requerits per al funcionament del radioenllaç seran els
exposats a la taula A1.5:

78

PLANTEJAMENT, ANÀLISI I REALITZACIÓ DE RADIOENLLAÇOS MÒBILS PER A TV

Taula A1.5 Relacions mínimes de funcionament del radioenllaç
Objectius UIT-R
% mensual
Objectiu BER
Eb/No teòrica (dB)
Marges (dB)
Distorsió del canal (linial o no)
Interferència cocanal i canal adjacent
Interferència d’altres xarxes
Total
Eb/No necessària (dB)
C/No necessària(dB/Hz)
(C/N) T necessària (dB)

Relacions mínimes de funcionament
0,2
0,3
2
10
1E-03
1E-04
1E-06
1E-07
6,8
8,4
10,5
11,3
70,51
70,51
70,51
70,51
1,5
2
1,5
5
11,8
82,31
12,76

1,5
2
1,5
5
13,4
83,91
14,37

1,5
2
1,5
5
15,5
86,01
16,47

1,5
2
1,5
5
16,3
86,81
17,26

Com es pot veure a la taula superior, s’han introduït uns marges de protecció
contra la interferència i la distorsió del canal, que fan que les relacions de
protecció del senyal siguin més exigents.

1.3.6. Pèrdues bàsiques
1.3.6.1. Atenuació a l espai lliure

1.3.6.2. Atenuació per gasos
Com que l’estació terrena transmissora i receptora són la mateixa, l’atenuació
pels gasos i vapors atmosfèrics afectarà per igual als enllaços ascendent i
descendent, ja que la distància recorreguda és la mateixa. Segons la figura
2.20, l’atenuació específica de l’oxigen i el hidrogen és, aproximant els valors
per a les freqüències de pujada i baixada:
•
•

Si tenim en compte que a l’atmosfera terrestre l’oxigen arriba fins als 6 km
d’altura, el hidrogen als 1,87 km, i que l’angle d’elevació de l’antena és de 33°,
el senyal recorrerà les distàncies d1 i d2 de la següent figura afectat per
l’atenuació dels diferents gasos.
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6 km
1,87 km
33,3°

Fig. A1.2 Distàncies recorregudes pel senyal afectat per l’atenuació dels gasos
D’aquesta manera, aplicant trigonometría:
i

I l’atenuació que sofreix el senyal és:

1.3.6.3. Pèrdua total en condicions de cel obert
Enllaç ascendent

Enllaç descendent

L’atenuació a l’enllaç descendent és, tal i com s’esperava, menor que a l’ascendent,
degut a que utilitzem una freqüència menor, ja que és molt important que el nivell de
potència rebuda a l’estació terrena sigui el més gran possible.

1.3.6.4. Atenuació per pluja
Per a enllaços per satèl·lit, com que el trajecte és inclinat, s’ha de modificar el
càlcul de la longitud efectiva respecte el procediment seguit als enllaços
terrenals. A la figura A1.3 s’il·lustra la geometria del trajecte, en el qual:
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•
•
•
•
•

: Altura equivalent de pluja
: Altura de l’estació terrena
: Longitud del trajecte obliquo que travessa la zona de pluja
: Longitud projectada sobre la horitzontal
: Angle d’elevació des de l’estació terrena cap al satèl·lit

Fig. A1.3 Geometria del trajecte del senyal

L’altura
representa, estadísticament, l’altitud màxima a la que es produeix
pluja amb gotes líquides. Per latituds superiors a 36°, pot estimar-se com:

sent

la latitud de l’estació terrena, en graus.

D’aquesta manera, la UIT estableix el següent procediment per avaluar
l’atenuació per la pluja rebassada durant el percentatge de temps p:

a on

és l’atenuació específica en dB/km per a la intensitat de pluja
i el quocient
és la longitud efectiva, en km, del trajecte

recorregut pel senyal, tal que:

i es calcula de la mateixa manera que en els enllaços terrenals. Introduint els
valors corresponents al nostre radioenllaç tenim:
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En quant al càlcul dels paràmetres k i , anàlogament al mètode utilitzat en els
càlculs dels enllaços terrenals, i amb les freqüències de pujada (polarització
horitzontal) i baixada (polarització vertical) a 14 i 13 GHz respectivament:
Enllaç ascendent

à

à

à

i per tant, segons les formules utilitzades anteriorment en els càlculs de
l’atenuació per pluja a l’enllaç terrenal analògic:

Enllaç descendent
Seguint el mateix procediment que als càlculs de l’enllaç ascendent:
à

à

à
d’on traiem que l’atenuació provocada per la pluja és:
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Si volem saber l’atenuació per pluja excedida en un temps del 0,02%, per tal de
complir amb els objectius d’indisponibilitat (
), seguirem els següents
passos:

fent el mateix pels valors de la BER dels objectius de qualitat, ens queda:

BER
Percentatge anual enllaç asc/desc.
Atenuació per pluja ascendent (dB)
Atenuació per pluja descendent (dB)

10-3
0,02
6,49
4,69

10-4
0,03
5,51
3,97

10-6
0,29
1,95
1,41

10-7
1,85
0,72
0,52

1.3.6.5. Atenuació per vegetació
No la tindrem en compte, ja que en el nostre camí no es creua cap tipus d’arbre
o altra vegetació. Mirant el gràfic 2.19 del treball, veiem que a la freqüència de
15 GHz l’atenuació per vegetació és d’uns 3 dB/m, i si el total de metres de
vegetació interferent fos de més de 10 (és a dir, si l’atenuació per vegetació fos
major a 30 dB), hauríem de realitzar un càlcul d’atenuació per difracció.

1.3.7. Balanç de l’enllaç
1.3.7.1. Potència rebuda en condicions de cel obert
Tot i que en el balanç d’un radioenllaç via satèl·lit ens solem referir a la relació
C/No, la potència rebuda (abans de l’amplificador en recepció) és:

1.3.7.2. Relació
Enllaç ascendent

en condicions de cel obert
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Enllaç descendent

1.3.7.3. Degradació de la
A l’enllaç descendent, i en cas de pluja, l’estació receptora sofreix una
degradació en la relació
, deguda a un increment en la temperatura de soroll
provocat per la pluja. Aquest increment s’anomena T, i es calcula segons la
següent expressió:

La degradació de la relació
(a la que anomenarem
relacionada amb T de la següent manera:

)està directament

a on
és la temperatura de referència. D’aquesta manera, per a
complir els objectius d’indisponibilitat (
):

i fent el mateix per a la resta de valors obtenim:

BER

10-3

10-4

10-6

10-7

Atenuació per pluja descendent (dB)

4,69

3,97

1,41

0,52

Increment de temperatura de soroll (K)

178,30

171,76

74,85

30,47

Degradació de la G/T per pluja (dB)

-2,77

-2,69

-1,38

-0,66

C/N0 descendent amb pluja (dB/Hz)

89,44

90,24

94,11

95,72

1.3.7.4. Càlcul de la (C/No) total
En lineal:
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Amb cel obert:
à

Amb pluja, hem de calcular la relació total per a cada cas. Per complir els
objectius d’indisponibilitat:
à

1.3.8. Resultats totals
Recopilant els resultats anteriors, i considerant uns marges de protecció contra
interferències i distorsió del canal (taula A1.5), els resultats globals obtinguts
són els següents:

Taula A1.6 Resultats globals
BER

10-3

10-4

10-6

10-7

Percentatge conjunt mensual

0,2

0,3

2

10

Percentatge enllaç asc/desc

0,1

0,15

1

5

Percentatge anual enllaç asc/desc

0,02

0,03

0,29

1,85

C/N0 ascendent obtinguda (dB/Hz)

96,38

96,38

96,38

96,38

Atenuació per pluja ascendent (dB)

6,49

5,51

1,95

0,72

C/N0 ascendent amb pluja (dB/Hz)

89,89

90,87

94,43

95,66

C/N0 descendent obtinguda (dB/Hz)

96,9

96,9

96,9

96,9

Atenuació per pluja descendent (dB)

4,69

3,97

1,41

0,52

178,30

171,76

74,85

30,47

C/N0 descendent amb pluja (dB/Hz)

-2,77
89,44

-2,69
90,24

-1,38
94,11

-0,66
95,72

C/N0 total cel obert (dB/Hz)

93,62

93,62

93,62

93,62

C/N0 total amb pluja (dB/Hz)
C/N0 necessària (dB/Hz)

86,65
77,31

87,53
78,91

91,25
81,01

92,68
81,81

Marge amb cel obert (dB)

16,31

14,71

12,61

11,81

9,34

8,62

10,24

10,87

(C/N) T necessària (dB)

12,76

14,37

16,47

17,26

(C/N)T obtinguda amb pluja (dB)

17,10

17,99

21,70

23,13

Increment de temperatura de soroll (K)
Degradació de la G/T per pluja (dB)

Marge en condicions de pluja (dB)
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En el cas de que hi hagi pluja, com a precaució, es permetrà al tècnic del
radioenllaç augmentar la potència de transmissió, de manera que tinguem un
marge suficientment gran, tal que el senyal transmès pugui resistir un augment
d’intensitat de pluja. De totes formes, els marges obtinguts són molt grans, pel
que no hi haurien d’haver problemes per a establir connexió amb el satèl·lit
siguin quines siguin les condicions. El fet d’aconseguir aquests valors tan grans
es deu, principalment, a la gran potència del transmissor utilitzat, que, degut a
que la duració de l’enllaç sol ser relativament curta (normalment de menys
d’una hora) pot treballar a una potència alta durant tota la transmissió.
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ANNEX 2. EQUIPS UTILITZATS
En aquest annex es presenten les especificacions tècniques dels equips de
transmissió i recepció que s’han utilitzat al muntatge de tots tres radioenllaços.
A cada apartat s’enumeren els equips, en ordre d’aparició a l’annex, amb els
noms de mercat i les principals funcions de cadascun.

2.1. Equips del radioenllaç terrenal analògic
El datasheet presentat engloba tots els equips participants, que són:
• IDU de transmissió, Alcatel TM 400 TX: modula el senyal de banda base,
passant-lo a FI. S’ha de seleccionar aquí la freqüència de transmissió.
• ODU de transmissió, Alcatel TM 410 TX: passa el senyal en FI a RF,
segons la freqüència indicada per l’IDU de transmissió.
• ODU de recepció, Alcatel TM 410 RX : passa el senyal que li arriba en
RF a FI, segons la freqüència indicada per l’IDU de recepció.
• IDU de recepció, Alcatel TM 400 TX: desmodula el senyal que li arriba en
FI, passant-lo a banda base. La freqüència de recepció ha de coincidir
amb la de transmissió establerta a l’IDU de transmissió.
• 2 reflectors parabòlics, Alcatel: les antenes parabòliques de transmissió i
recepció han d’estar convenientment encarades per a una bona
transmissió del senyal.
• 2 il·luminadors, Alcatel: porten el senyal de l’ODU a l’antena parabòlica
(en transmissió) o de l’antena a l’ODU (en recepció).
Com que la documentació sobre aquests equips és molt antiga, no es pot trobar
en format digital a Internet ni demanant-la al fabricant, pel que s’han escanejat
les pàgines de més interès del manual dels equips, que és un dossier
desplegable molt extens.
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2.2. Equips del radioenllaç terrenal digital
Al igual que en el cas dels equips analògics, el modulador utilitzat en el
radioenllaç terrenal digital és antic (ja no es fabrica aquest model), pel que no
s’ha pogut aconseguir el datasheet en format digital i s’han seleccionat les
pàgines de més interès sobre un extens manual. Els equips participants en la
transmissió des de la unitat mòbil són, en ordre d’aparició a l’annex:
•

Codificador, Link L1000 Ultra Low Delay: digitalitza el senyal provinent
de la càmera en banda base, codificant-lo en MPEG-2.
• Modulador, Sagem-Stern emmeteur: Modula el senyal digital en COFDM,
passant-lo primer a FI i posteriorment a la freqüència de transmissió.
• Amplificador, RFPA AP23002500-15-COFDM: amplifica el senyal
modulat en OFDM codificat per a obtenir un nivell de potència
suficientment alt a la sortida de l’antena.
• Antena, Gigawave helix antenna: antena helicoïdal o d’hèlix de gran
directivitat, connectada a la sortida de l’amplificador.
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L1000 Ultra Low Delay
DVB-T, DVB-S
Contribution Encoder/Modulator

Link L1000 Features
•

Highly compact, fully compliant MPEG 2
encoder/modulator ideal for news gathering and
sports applications, DENG & DSNG

•

Top quality 4:2:2/4:2:0 system designed for
program contribution

•

Low bit rate option down to 750kb/sec

•

Both DVB-T, COFDM and DVB-S modulations

•

SDI and analogue inputs

•

ASI and 70MHz IF outputs

performance has made the L1000 a key component with

•

Fast Response dedicated support package

broadcasters throughout the world.

•

FREE advance replacement cover

•

Ultra Low delay of 1 frame, 40 ms

•

Low power, less than 20 Watts a.c or d.c.

•

Suitable for truck, helicopter, motorbike, cars and
fly aways

The Link Research L1000 Encoder/Modulator is a versatile self
contained unit incorporating a high quality MPEG2 low delay
encoder. With analogue and digital video inputs, it provides a
digital encoded output and optionally a 70MHz modulated DVB-T
or DVB-S output.
The L1000 is a powerful system in the smallest low power package
available. The unique design is realised with gate arrays and fast
microprocessors, excluding the use of dedicated MPEG
components. The resulting low power, low delay and high
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Specification
Input:

SDI (serial digital interface) with embedded
audio (optional) BNC connector
Composite video (PAL B/D/G/I/M & NTSC-M)
BNC connector
Data port RS232 (1200-38400 baud)
D-type 9 pin female
Analogue audio stereo balanced pair
2 XLR connectors

Outputs:

DVB ASI transport stream
BNC connector
70 MHz DVB-T or DVB-S (model dependent)
BNC connector

Control
RS232 alarm relay contacts (changeover)
& Monitoring: D-type 9 pin male
Video
Encoding:

Profile
Bitrate

MPEG 4:2:0 and
MPEG 4:2:2 (optional)
2.5–50 Mbits/s, 0.75–50 (optional)

Horizontal resolution

704 or 720

Audio
Encoding:

2 stereo pair MPEG layer 2, layer 1 or
linear PCM 128-384 kbits/s

DVB-T
Modulation
(optional):

Number of carriers
Channel size
Modulation
FEC

DVB-S
Modulation
(optional):
Standard
Features:

2k
8MHz, 7MHz or 6MHz
QPSK, 16 QAM or 64 QAM
1

/2, 2 /3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulation

QPSK,

FEC

1/2, 2 / 3, 3/ 4, 5/ 6, 7 / 8

The L1000 is “future proofed” more than any other
encoder/modulator on the market. New software
versions, easily loaded by the user, give access to new
features.

Internal video test pattern generator plus ident
VBI encoding as hi-resolution pictures
Internal audio test tone generator
Auto selection of PAL/NTSC input
4:2:0MP@ML and 4:2:2P@ML operation

Operational
temperature:
Power:

EBS conditional access
0 – 40 degrees C
D.C. input 11 to 32 Volts
Power consumption 20 W
A.C. input 100-240V A.C.

L1000 rear panel

Dimensions: 210mm x 227mm x 44mm
(WxDxH)
Weight:

1.3kg

Distributor’s details

Licensed
Low delay - 1 frame, 40ms end to end using
Options at
L2000 range of receiver decoders.
or after sale: 80ms with third party receivers.
Low bit rate, down to 750kb/sec, includes
lower resolutions, 544 x 576 (480),
352 x 576 (480), 325 x 288 (240)
BISS conditional access
(EBS CA included as standard)
DVB-S modulation QPSK
DVB-S modulation 8PSK & 16QAM
DVB-T modulation COFDM
SDI input with embedded audio
4:2:2 encoding
AES - EBU audio

Link Research Ltd.
Century House
2 Century Court, Tolpits Lane,
Watford, Herts. W D18 9RS
United Kingdom

T: +44 (0)1923 474060
F: +44 (0)1923 474093
sales@linkres.co.uk
www.linkres.co.uk

This product is subject to further improvement and Link Research reserve the right to modify this specification without notice. © Link Research Ltd. 2006 all rights reserved
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Preliminary data sheet

AP23002500-15-COFDM

RF Power Amplifier module

This solid state power amplifier is designed for
realiable,trouble-free service.It operate in a class A/AB
so as a 12 V DC power supply. The amplifier is accommodated in aluminium housing.

Features :
* 18 Watts saturated output power
* 43 dB minimum gain
* Electronic Attenuator
* Overvolatage and reverse protection
* Isolator included

Applications :
* RF links digital TV
* Fields Test
Specifications
Characteristics
Frequency range
RF output power - 27 dBc shoulder
Typ.
Min
Class

Data

Units

2200 MHz - 2700 MHz *

MHz

15
12,5

W
W

* only over 300 MHz

A and AB

Power gain

43

Flatness

+/-2,5 dB

dB

0

dBm

Input power for rated output power

dB

Max. input power

10

dBm

In / Out impedances nom.

50

Ohms

Input VSWR

2:1

Variable gain
VSWR mismatch

over 15 dB
Infinite @ 15 W COFDM

Protection circuits

Load VSWR, over temperarure

Harmonics typ.

-20

dBc

Spurious typ.

-60

dBc

Modulation capability

100

%

Noise Figure typ.

10

dB

Intercept point 3 rd Order typ.
RF connectors

dBm
N female

Cooling

by conduction and forced air

Operating temperature Range

0 °C … + 45

°C

Power Supply

12 V DC +/- 5%

V

Dimensions (W x L x H)

216 x 410 x 130

mm

All data at room temperature + 22 °C, into 50 Ohms, subject to change without notice

Made in Europeen Union

28/05/2001

R.F.P.A. S.A.
Parc d'activité de Fontaudin F33370 Artigues près Bordeaux
France Tél : +33 (0)5 56 86 85 84 Fax: + 33 (0) 5 56 86 55 56
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igawave
Helix Antennas
These antennas have been developed to combat multipath
propagation as a directional transmitting or receiving
antenna. The Helix is a proven design with good axial
ratio charactetristics and high directivity, ideally suited for
all ENG fixed or mobile applications.

Hand Held Helix:
Ideal for mobile applications and miniature links

Single Helix:
Can dock direct with the MVL and PTV Series
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Dual Helix:
Can dock direct with the MVL and PTV Series

Model:

HX14

SX18

DX21

Type:
Gain:
Frequency:
Bandwidth:

Hand Held Helix
14dBi

Axial ratio:

2dB nom.

Pattern:

(Directional)

-3dB point:
Polarisation:

40 degrees

27 degrees
20 degrees
(right or left circular)

Height:

380mm

540mm

540mm

Diameter:

160mm

160mm

160mm x 490mm

Helix
Dual Helix
18dBi
21 dBi
(Available 1.3 to 7.8GHz)
(Up to 20% of RF frequency)

Gigawave Technical Centre
Earls Colne Business Park,
Colchester
Essex, CO6 2NS,
United Kingdom.
Telephone: +44 (0) 1787 223300
Facsimile:

+44 (0) 1787 222002

Email:

sales@gigawave.co.uk

2dB nom.

2dB nom.
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2.3. Equips del radioenllaç digital via satèl·lit
La transmissió per satèl·lit consta d’uns equips amb funcions similars a les de
l’enllaç terrenal digital, tot i que la potència i freqüència de transmissió son molt
més grans que en aquest cas. Els equips participants són, de nou en ordre
d’aparició:
•

•
•

•
•

Codificador, Tandberg E5710: digitalitza el senyal provinent de la càmera
en banda base, codificant-lo en MPEG-2.
Modulador, Newtec NTC/2277 Azimuth Series: Modula el senyal digital
en QPSK, passant-lo primer a FI i posteriorment a la freqüència de
transmissió, gràcies a un up-converter incorporat.
Amplificador, XICOM XTC-400K: situat al sostre de la unitat mòbil, al
costat de la base de l’antena parabòlica. Amplifica el senyal modulat en
QPSK per a obtenir un nivell de potència suficientment alt a la sortida de
l’antena, d’acord amb els paràmetres indicats al controlador
d’amplificador situat al rack a l’interior de la unitat mòbil.
Controlador d’amplificador, XICOM XTC-111D4, permet controlar dos
canals independents d’amplificació, utilitzant només un i reservant l’altre
en cas de malfuncionament del principal.
Antena, Swe-dish DA150K DRIVE-AWAY: antena parabòlica per a la
transmissió i recepció del senyal de televisió, connectada a la sortida de
l’amplificador.

Per últim, s’adjunten també un full d’exemple de booking i un altre amb els
paràmetres d’un transponder del satèl·lit HISPASAT, dedicat exclusivament a
transmissions ocasionals, com les dels radioenllaços mòbils.
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ENCODING & VIDEO PROCESSING

E5710
MPEG-2 Encoder

Achieving the best picture quality at the lowest bit-rate enables operators to broadcast more
channels in their available bandwidth over digital cable, satellite and terrestrial networks maximising return on investment of this valuable resource. For broadband operators offering TV
services over xDSL networks, achieving the lowest bit-rate can be used to provide multiple
simultaneous services into the home, or to extend the loop length over which TV services can be
carried from the DSLAM to the consumers’ home - maximising return on network investment.

TANDBERG Television has always led the market in providing encoding platforms that give
optimum quality at the lowest possible bit-rates. The E5710 is the result of over 15 years in-house
experience of creating high performance real-time encoders.

PRODUCT OVERVIEW

BASE UNIT FEATURES

Market Leading Performance

E5710 Encoder (M2/ENC/E5710)

Extensive video pre-processing helps get the best picture whatever the
source. A proven history of providing customers with in-field performance
improvements and feature upgrades, keeps our customers ahead of the
market.

The encoder features 2 physical expansion slots for hardware options
and has a range of software enabled options to suit specific applications.
These expansion slots facilitate several hardware options including
upgrade paths for either multi-pass encoding (E5770) or Windows Media®
9 Series encoding (EN5920) or MPEG-4 AVC SD (EN5930).

Appropriate for a Wide Range of Applications
The E5710 is easily adaptable to a wide range of professional
applications that require top-level performance and functionality. Its
compact size and low-bit rate performance coupled with a wide range of
options make it an ideal component in multichannel solutions for
broadband DSL/FTTH, cable, satellite, digital terrestrial or distribution
applications.

• SDI and composite video inputs.

Variable Bit-Rate Operation Modes

• Fully exhaustive motion estimation.

Option for standalone variable bit-rate operation allows IPTV operators to
maximize picture quality while harvesting capacity for Internet data traffic
delivery to the home. Option for Reflex™ statistical multiplexing enables
satellite, cable and terrestrial operators to maximize picture quality using
bit-rate sharing techniques.

• Extensive pre-processing features.

• Analog, digital AES-EBU and embedded SDI audio input.
• MPEG Layer II Audio.
®

(AC-3) 1-5.1 and Dolby® E channel pass-through.• Dolby Digital

• Support for a wide range of VBI data formats.
• Closed caption support input via RS-232 or SDI SMPTE 334.
• Conversion of EIA 608 to EIA 708 format.
• Support for Splice Points and special features for VOD ingest.
• 3 ASI outputs plus wide range of optional telco interfaces.
• Control via front panel, SNMP, RS-232/RS-485, web browser or

TANDBERG nCompass Control systems.
• Film mode detection (3:2 pull down).
• Data insertion supporting RS-232 data and RS-422.
• Flexible expansion support (2 slots available).
• Upgrade paths for Multi-Pass SD MPEG-2 and SD VC-1.
• Upgrade paths for SD and HD MPEG-4.
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E5710 Standard Definition Encoder
SOFTWARE OPTIONS
Performance Upgrade (M2/ESO2/PU)

RAS (M2/ESO2/RAS)

• The performance upgrade enables advanced TANDBERG Television

• Allows material to be protected from illegal viewing using TANDBERG

coding algorithms that increase the efficiency by at least 0.8 Mbit/s per
channel. It also reduces the lower bit-rate limit to 256 kbit/s.
Auto Concatenation (M2/ESO2/ACON)
• Aligns the encoder to the previous encoder’s GOP structure to

significantly reduce coding artefacts caused by successive coding and
decoding.
Noise Reduction (M2/ESO2/NR)
• Four levels of professional-grade adaptive noise reduction plus 3 fixed

levels of noise reduction.
Reflex™ and VBR (M2/ESO2/VBR)
• Automatic variable bit-rate at a fixed quality setting for optimum
bandwidth usage in stand-alone or Reflex™ statistical multiplexing
modes.

Television’s proprietary scrambling system.
Dolby® AC-3 Two Channel Encoding (M2/ESO2/AC3)
• Enables Dolby Digital® (AC-3) stereo encoding. The first two stereo

pairs are free of charge.
DTS (Digital Theater Sound) (M2/ESO2/DTS)
• Enables pass-through of pre-encoded DTS audio.

NABTS VBI Extraction (M2/ES02/525VBIDATA)
• Enables the extraction of GEMSTAR and EIA 516 NABTS data from
the VBI and carriage in a transports stream packet.
Digital Program Insertion (M2/ESO2/DPI)
• Enables carriage of DPI messages as per SCTE 35 controlled by either

DVS 525 or contact closure read by the GPI input option card.

MPEG-2 422P@ML (M2/ESO2/422)
• For professional editing quality pictures, 1.5 Mbit/s to 50 Mbit/s.

HARDWARE OPTIONS
Please contact TANDBERG Television or an approved reseller to confirm
which combinations of options are supported.

IP Output (M2/EOM2/IP/PROFEC)

Multi-Pass Upgrade (M2/EOM2/MPM)
• Upgrades the E5710 to an E5770 to enable the highest quality
encoding solution for a multichannel environment.

• UDP/IP encapsulation of MPEG-2 transport stream output.

Audio Option Card (M2/EOM2/AUDLIN2)

• 10/100 Base-T Ethernet physical interface.

• Two stereo pairs supported per card.

• Multicast or unicast capable.

• Analog input levels: 12, 15, 18, 21, 22 and 24dB.

• Supports multiple SPTS streams.

• MPEG Layer II audio encoding.

IP Output (M2/EOM2/IPTSDUAL)

• Dolby Digital® (AC-3) 2.0 encoding.

• Dual output.

• Dolby Digital® (AC-3) 1 – 5.1 channel and Dolby® E pass-through.

• UDP/IP or RTP/UDP/IP encapsulation of MPEG-2 transport stream

• Linear PCM and DTS pass-through.
• Up to two audio option cards may be fitted supporting a total of 6

stereo pairs in the unit.

• Supports transport stream rates up to 80 Mbit/s (including FEC).
• Includes support for Pro MPEG FEC.

output.
• 100/1000 Base-T Ethernet physical interface.
• Multicast or unicast capable.

• AES3 compliant input.

• Supports multiple SPTS streams.

Advanced Audio Option Card (M2/EOM2/ADVAUD)

SSI – SMPTE 310 (M2/EOM2/SSI)

• 8 audio channels configurable as 4 x 2 stereo pairs, 5.1 surround plus

• This card provides three SSI outputs to support links to 8VSB

a stereo pair or 7.1 surround.
• AES3id compliant inputs.
• AAC (ISO 13818-7 LC) Encoding. Mono, Dual mono, Stereo, 5.0 and
5.1 encoding, 64 kbit/s to 256 bit/s.
• Linear PCM (Q2 2006).
G703 Output (M2/EOM2/G703)
• Supports both DS-3 at 44.736 Mbit/s and E3 at 34.368 Mbit/s.
Range of ATM Outputs (M2/EOM2/ATMS34, M2/EOM2/ATMS45, M2/
EOM2/ATMS155)

Range of ATM outputs to support AAL-1 & AAL-5.
REMUX (M2/EOM2/REMUX)
• Re-multiplex three external MPTS transport streams with the locally

generated stream.
• Supports automatic PID re-mapping and resolves service name

conflicts.
• Supports insertion of externally generated dynamic PSIP.

SSI – SMPTE 310 (M2/EOM2/SSI)
• This card provides three SSI outputs to support links to 8VSB

transmitters in ATSC applications.
IP Output (M2/EOM2/IP)
• UDP/IP encapsulation of MPEG-2 transport stream output.

transmitters in ATSC applications.
ASI Optical (M2/EOM2/ASI-OPT)
• This card provides an ASI optical output as specified by EN 50083-9.

GPI Contact Closure Input (M2/EOM2/GPI)
• Reads one of eight input signals to trigger SCTE 35 messages.
• Other functions and encoder parameters may be controlled by contact

closures. Please contact TANDBERG Television or an approved
reseller for further details.
BISS Scrambler Card (M2/EDCOM2/BISS)
• BISS (Basic Interoperable Scrambling System) for secure contribution
links.
• Allows material to be protected from unwanted viewing using the BISS
open standard.
• Supports BISS Modes 0, 1 and Mode E for encrypted session words
(as defined in EBU Tech 3292, May 2002). An application for
generating encrypted session words can be downloaded from the
encoder via a web browser.
• This option is a daughter card on the motherboard and so does not
occupy an option slot.
Multi-Pass Upgrade (M2/EOM2/MPM)
• Upgrades the E5720 to an E5775 to enable the highest quality

encoding solution for a multichannel environment.

• Supports transport stream rates up to 80 Mbit/s (including FEC).

Upgrade to HD MPEG-2 (UPG/HD/HWO/420 and UPG/HD/SWO/422)

• Includes support DVB IPI FEC.

• The HD MPEG-2 upgrade can support both 4:2:0 (E5780 equivalent)

• 10/100 Base-T Ethernet physical interface.
• Multicast or unicast capable.

and 4:2:2 MPEG-2 HD (E5782 equivalent).
Upgrade to HD Advance Video Compression (UPG/HD/HWO/HDICE)
• The Intelligent Compression Engine option card supports both HD

Windows Media ® 9 Series (VC-1) and HD MPEG-4 AVC and upgrades
the E5720 to EN5980 or EN5990 respectively.
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E5710 Standard Definition Encoder
SAMPLE CONFIGURATION

SPECIFICATIONS
Inputs

VBI

Video

World Standard Text (WST – ETS300472) 625 only

Analog composite video (PAL/NTSC) 10bit sampling
SNR >60dB

Closed captioning EIA-608, EIA-708 and SCTE 20
Nielson data AMOL I & AMOL II, 525 only

SDI serial digital video 625 and 525 line standard
supported with EDH error detection and health
monitoring

NABTS - 525 line only (option)

HSYNC support for 625 and 525 line

Video programing signal (VPS) 625 only

Video Index and Active Format Descriptor (AFD)
Wide screen signaling (WSS) 625 only

Audio

Control
Front panel
TANDBERG nCompass Control supported via dual
Ethernet
RS-232 & RS-485 interfaces for remote control
Support for external SNMP cont

rol

Support for SNMP traps
Full control & monitoring via web browser

Time Code from VITC

2 stereo pairs input via analog, AES-EBU or SDI
Analog audio balanced 600 /20k
Input levels: 12, 15, 18, 21, 22 and 24dB
Up to 4 stereo pairs can be de-embedded from SDI

Physical and Power
Advanced Pre-processing
Adaptive bandwidth

Dimensions (w x d x h)
442.5 x 545 x 89mm (17.5” x 20.7” x 2RU)

Border processing

Approximate Weight
10.5kg

3 x ASI copper Single Program Transport Stream

TANDBERG Television professional grade adaptive
spatio & temporal noise reduction offering 4 adaptive
levels plus 3 fixed levels (option)

Power Input
100 – 120 Vac or 220 – 240 Vac wide ranging,
or -48Vdc

Video Encoder

“Auto-Concatenation” I frame detection and alignment
system – optimizes re-encoding performance (option)

Outputs

Film mode inverse 3:2 pull-down
MPEG-2 MP@ML

Scene cut detection

1.5 to 15 Mbit/s (without performance upgrade)
0.256 to 15 Mbit/s (with performance upgrade)
Performance upgrade option enables long GOP and
adaptive GOP features
MPEG-2 422P@ML (option)

Features

“Pixel Perfect” fully exhaustive motion estimation

Front panel LCD with easy set-up and operation

TANDBERG Reflex™ statistical multiplexing support
(option)

16 fully adjustable operational configurations

Vertical Resolutions 576, 288 (PAL), 480, 240 (NTSC)
Horizontal Resolutions 720, 704, 640, 544, 528, 480,
352

Audio Encoder

Environmental Conditions

Frame re-synchronization

Selectable range of delay modes for low latency
operation

1.5 to 50 Mbit/s

Consumption
100W no options, 250W maximum, depending on the
option cards selected

Internal test tone and test pattern gen

Operating Temperature
-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Operating Humidity
<95% non-condensing

Compliance
CE marked in accordance with EU Low Voltage and
EMC Directives

Auto switching on loss of input source to test pattern,
coloured image, last good video frame with selectable
text message

EMC Compliance
EN55022, EN55024, AS/NZS3548, EN61000-3-2 and
FCC CFR47 Part 15B Class A

Input freeze frame and audio silence detection

Safety Compliance
EN60950, IE60950

Logo insertion
SCTE 35 controlled by SCTE104 or GPI contact

2 x stereo audio channel processing
MPEG Layer II audio encoding standard

closure

Encoding rates from 32kbit/s to 384kbit/s
Dolby Digital® (AC-3)

Data

Optional Outputs
IP, including

FEC

Dual Gig-E IP

Encoding rates from 56 kbit/s to 640 kbit/s

RS-232. Supported baud rates 1200, 2400, 4800, 9600,

ATM 34 Mbit/s, 45 Mbit/s

Dolby Digital® (AC-3) 1 – 5.1 channel, Dolby-E, linear
PCM and DTS pass-through

19200, 38400 baud
RS-422 n x 64 kbit/s from 64 kbit/s to 2048 kbit/s
(selectable) or n x 56 kbit/s from 56 kbit/s to 1792 kbit/s
(selectable)

ATM 155 Mbit/s, Multi Mode, Single Mode & Copper
G.703
ASI Optical
SMPTE 310 (SSI)

Europe, Middle East and Africa
Americas
Asia
Australasia

+44 (0) 2380 484666
+1 678 812 6300
+852 2899 7000
+61 2 8923 0400
www.tandbergtv.com

TANDBERG Television maintains a policy of product improvement and
reserves the right to modify the specifications without prior notice,
©TANDBERG Television Ltd. 2006. All rights reserved.
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VARIABLE RATE IF-BAND DVB-S2

AZIMUTH SERIES

SATELLITE MODULATOR

• DESCRIPTION
Being fully compliant to the second standard for Digital Video
Broadcasting over Satellite (DVB-S2, EN 302307), the Newtec
satellite modulator NTC/2277/xF is one of the first modulators to
offer the advantages of DVB-S2:
1° much better spectral efficiency than DVB-S thanks to
the use of new advanced high-level coding techniques:
BCH replaces Reed Solomon and LDPC replaces Viterbi
2° new modulation schemes: 16 APSK & 32 APSK
3° more roll-off factors (20, 25 & 35 %)
Implementing all these new techniques, DVB-S2 results in a
bandwidth saving of up to 30 % in CCM (or 2,5 dB gain margin) and
up to 65% in VCM mode compared to DVB-S.
The NTC/2277/xF is also capable of working in DVB-S and DVBDSNG mode.
Like its predecessor, the NTC/2177 DVB-S modulator, the
NTC/2277/xF is a member of the field-proven modular Azimuth
series and is designed to packetize, encode and modulate one
MPEG Transport Stream. At the output, the signal is converted to
an IF band signal (50-180 MHz).
The NTC/2277/xF has been designed for the broadcasting, contribution
or distribution of digital television signals as well as the transmission of
high-speed TELCO data in backbone infrastructures and data content
distribution networks.
The NTC/2277/xF has two physical input interface positions that can be
fitted with a range of interface modules: A DVB (ASI, SPI, LVDS) and a
TELCO (HSSI/G703) interface module provide a standard data input to
the modulator. The NTC/2277/xF can be fitted with any combinations of
these cards. An IP GbE interface is also available. This module has an
RJ-45 input and 2 ASI inputs/outputs. In combination with the GbE
module (NTC/7015/xx) VCM/ACM applications become reality. For an
overview see “Versions & Options” on page 2.
The DVB-S2 modulator NTC/2277/xF handles symbol rates from 0.05 up
to 68 Mbaud, using a QPSK, 8PSK, 16APSK or 32APSK modulation
scheme. The roll-off factor is selectable between 0.2, 0.25 or 0.35 in both
DVB-S and DVB-S2 mode.
The NTC/2277/xF is standard equipped with an IF-band output. An Lband monitoring output is provided for connection of e.g. an IRD or
spectrum analyzer. Optionally, the NTC/2277/xF can be equipped with
an additional L-band output. A programmable digital equalizer is provided
to compensate for external amplitude slopes
All Control and Monitoring parameters are available locally on the front
panel (LCD display & keyboard) and remotely through a web interface
(Http) or through the RS-485/232 port or through the 10/100 Base-T
Ethernet port. The last two use the RMCPv2 protocol. There is optionally
an SNMP + MIB agent.
A dual contact closure output is available for 2 types of summary alarms:
one contact is operated in case of device alarms, while the other contact
opens (or closes) in case of input or output interface alarms.

NTC/2277/xF

Inherent to its modular design, the modulator can be SW-upgraded to a
higher capability (data rate, modulation schemes, functionalities, etc.)
after ordering the corresponding password, which is simply keyed-in by
the customer

• APPLICATIONS
Up to 68 Mbaud data rate transmission of satellite services such as
broadcast, distribution or contribution of Digital TV (HDTV / SDTV)
signals, Digital Satellite News Gathering, data content distribution,
trunking and other professional applications

• FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Newtec
www.newtec.be

DVB-S2 compliant (EN 302307)
DVB-S compliant (EN 300421)
DVB-DSNG compliant (EN 301210)
Data rates & modulation schemes are coupled on the available
DVB-S2 data rates and modulation schemes.
Two optional DVB, TELCO input interface
CCM (Constant Coding and Modulation)
VCM/ACM (Variable Coding and Modulation / Adaptive Coding and
Modulation) mode, requires the GbE interface card
Insertion of MPEG Transport Stream framing
Independent error coding and modulation scheme for each physical or
logical input
50 kbit/s up to 216 Mbps interface rate (FEC- & interface dependent)
QPSK, 8PSK,16APSK and 32APSK for optimal bandwidth Efficiency in
DVB-S2
Automatic (redundancy switching) or manual ASI data input
switching
Ovenised 10.0 MHz reference frequency (option)
External 10.0 MHz reference input/output (option)
L-band monitoring output (fixed frequency)
Programmable external LO frequency
Level indication offset
Programmable amplitude slope equalizer
Local & remote M&C access to all menus through a
* web interface (Http protocol)
* RS-485/RS-232 (RMCP v2 protocol)
* 10/100 Base-T Ethernet port (RMCP v2 protocol)
50 or 75 Ohm IF output selectable
User-programmable menu structure
Action Keys (group of commands under single button)
Real-time clock for alarm occurrence logging
Internal test-generator and detector (PRBS counter)
Very compact: 1Ru (hight:4.4 cm !)
highly reliable Newtec design
CE label
Dynamic build-up of alarm menu
Diagnostics generator
• The NTC/2277/xF can also be ordered to work in
DVB-S mode only (as replacement of the NTC/2177)
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VARIABLE RATE IF-BAND DVB-S2

AZIMUTH SERIES

NTC/2277/xF

SATELLITE MODULATOR

• VERSIONS & OPTIONS
The modular architecture opens various possibilities and application
fields: Firmware-packages will determine the usage and capabilities of
the unit.
1. Base Band Data Interface Module :
The interchangeable Base Band data interface modules provide a wide
range of input interfaces via coaxial and/or sub-D connectors. Optical
inputs and outputs are also available.

• NTC/3453.BA.Ax: DVB ASI/SPI/Serial-LVDS interface card
Hardware option: optical ASI in/out plug-in NTC/3453.x.x.A
Firmware options:
* Automatic rate adapter NTC/3453.x.xB
* BISS 0,1 & E scrambler NTC/3453.x.xC
* Automatic rate adapter + BISS scrambler NTC/3453.x.xD

NTC/7020/BBxA: max 5 Mbaud
NTC/7020/BBxB: max 15 Mbaud
NTC/7020/BBxC: max 30 Mbaud
NTC/7020/BBxD: max 45 Mbaud
NTC/7020/BBxE: max 68 Mbaud (60 Mbaud when working in DVB-S/
DSNG mode)
For example, if the modulator has to work (DVB-S2, CCM mode) in
QPSK+8PSK+16APSK at a max baud rate of 45 Mbaud, the
NTC/7020/BBCD has to be ordered.
This modulator NTC/7020/BBCD will also work in DVB-S/DSNG mode
(QPSK+8PSK+ 16QAM at 45 Mbaud)
For customers who want to work in DVB-S/DSNG only (as
replacement of the NTC/2177), the following types are available:
NTC/7020/ACxx: DVB-S/DSNG

• NTC/3458.Ax.x: TELCO HSSI+2x single rate G703 interface card
* NTC/3458.AA.A: HSSI-G.703 input 2 to 52 Mbps
* NTC/3458.AA.B: HSSI-G.703 input 2 to 110 Mbps

NTC/7020/ACAx: QPSK modulation scheme
NTC/7020/ACBx: QPSK+8PSK modulation scheme
NTC/7020/ACCx: QPSK+8PSK+16QAM modulation scheme

NTC/3343/AA: G.703 at
NTC/3343/AB: G.703 at
NTC/3344/AA: G.703 at
NTC/3344/AB: G.703 at
NTC/3348/AA: G.703 at
NTC/3349/AA: G.703 at

NTC/7020/ACxA: max 5 Mbaud
NTC/7020/ACxB: max 15 Mbaud
NTC/7020/ACxC: max 30 Mbaud
NTC/7020/ACxD: max 45 Mbaud
NTC/7020/ACxE: max 60 Mbaud

8.448 Mb/s submodule used on NTC/3458
6.312 Mb/s submodule used on NTC/3458
16.896 Mb/s submodule used on NTC/3458
34.368 Mb/s submodule used on NTC/3458
44.736 Mb/s submodule used on NTC/3458
2.048 Mb/s submodule used on NTC/3458

3. 2nd Tx outgoing L-band (optional):

• NTC/7015/xx: IP GbE & ASI in/out interface
The NTC/2277/xF modulator can be fitted with the NTC/3474/AA L-band
(950-1750 MHz) agile frequency convertor.
2. Modulator Board:
The Variable Rate IF-band DVB-S2 Modulator is fitted with a modulator
board of the NTC/7020 series. The available modulation schemes and
maximum baud rates are part of the firmware capabilities, which are
password upgradeable :
Available Symbol rates:
5, 15, 30, 45 (both in DVB-S2 & DVB-S/DSNG mode), 60(DVB-S) and
68 (DVB-S2)
Available Modulation schemes:
DVB-S2 QPSK
DVB-S2 QPSK / 8PSK
DVB-S2 QPSK / 8PSK / 16APSK
DVB-S2 QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK

With this option installed, the NTC/2277/xF can be used in two different
modes of operations:
1) as IF modulator with an agile IF output: In this mode, the L-band
output is disregarded, and the IF band is fully agile (the output frequency
can be ranging between 52 and 88 or 104 and 176 MHz).
2) as L-band modulator with an agile L-band output and fixed IF band
output: the L-band output frequency can be any value between 950 and
1750 MHz, while the IF output is selectable between 70MHz or 140 MHz.
In both cases a fixed L-band monitoring (1080 MHz) output is available.

4. 10 MHz Reference Board :

DVB-S/DSNG QPSK
DVB-S/DSNG QPSK / 8PSK
DVB-S/DSNG QPSK / 8PSK / 16QAM

One of the following 10 MHz ref. boards is always required whenever an
external 10 MHz reference input and/or output is required.

• NTC/3462.AB.A : 10 MHz OCXO reference Oscillator (normal use)
Temperature stability: 0,05 ppm

Types to be specified for the modulator when ordering:
NTC/7020/BBxx: DVB-S2/DSNG/S, CCM mode
NTC/7020/BVxx: DVB-S2/DSNG/S, CCM/VCM/ACM mode

• NTC/3462.AA..A : 10 MHz OCXO High Stability Ref. Oscillator
(recommended only with carriers < 1MHz)
Temperature stability: 0,002 ppm))

NTC/7020/BBAx: QPSK modulation scheme (DVB-S2 mode)
Works also in QPSK in DVB-S/DSNG mode
NTC/7020/BBBx: QPSK+8PSK modulation scheme (DVB-S2-mode)
QPSK+8PSK when working in DVB-S/DSNG mode
NTC/7020/BBCx: QPSK+8PSK+16APSK modulation scheme (DVB-S2
mode)
QPSK+8PSK+16 QAM when working in DVB-S/DSNG
mode
NTC/7020/BBDx: QPSK+8PSK+16APSK+32APSK modulation (DVB-S2
mode)
QPSK+8PSK+16 QAM when working in DVB-S/DSNG
mode

5. SNMP agent and MIB library
Needed whenever the unit needs to be controlled over Ethernet via
proprietary NMS.

• NTC/2277.xx.xB.

Newtec
www.newtec.be
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VARIABLE RATE IF-BAND DVB-S2

AZIMUTH SERIES

NTC/2277/xF

SATELLITE MODULATOR

• DATA SUMMARY
DVB-S2 COMPLIANT (EN 302307)
Single Transport Stream/data Input interface

DATA INTERFACE
• ASI/SPI/serial-LVDS (see data sheet NTC/3453.x.xx) and/or
• Single rate G703 w. Ext. clock + HSSI (see data sheet
NTC/3458.Ax.x), or
• IP Gigabit Ethernet card (see datasheet NTC/7015/P).

Null-packet deletion
CRC-8 Encoding
Base Band Signaling
Base Band Scrambling
Outer FEC coding (BCH)
Bit Interleaving
Physical Layer Framing
Physical Layer Dummy Frame insertion

IF-BAND OUTPUT
Operational output
Level
: -30/+5 dBm (± 3 dB)
frequency
: 50 - 180 MHz (adjustable in steps of 50 Hz)
connector
: BNC (F) - 75 Ohm (intermateable with 50 Ohm or
75 Ohm BNC)
return loss
: 50 Ohm : > 14 dB
75 Ohm : > 20 dB
with the L-band output installed, the IF output becomes fixed (70 or
140 MHz) and output level range is -34/+1 dBm (+/- 3 dB).

Physical Layer Scrambling
Base Band Shaping (roll-off 0.2, 0.25, 0.35)
in DVB-S mode only : 300421 and EN 301210 compliant :
MPEG-2 interface synchronisation
MPEG-2 transport adaptation
Energy dispersal (synchronous)
RS-coding : 188/204
Convolutional interleaving I = 12
FEC-coding :
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 with QPSK modul.
2/3, 5/6, 8/9 with 8PSK modulation
3/4, 7/8 with 16QAM modulation
Base Band Shaping (roll-off 0.2, 0.25, 0.35)

L-BAND MONITORING OUTPUT
level
: -45 dBm
frequency
: 1080 MHz (fixed frequency)
connector
: SMA (F) - 50 Ohm
return loss (50): > 7 dB
L-BAND OUTPUT (option)
Output connector
L-band output impedance
L-band output level
L-band 1 dB compres. outp
Programmable L-band gain

: SMA (F)
: 50 Ohm
: -30 to + 0 dBm (+/- 3dBm)
: +10 dBm
: -20 to +20 dB
(750MHz @-10dBm => L-band)
L-band gain stepsize
: 0.1 dB
IF-BAND ONLY (frequency agile) OUTPUT mode is selectable
and is enabled after a power reset.

PHASE NOISE
10 Hz
100 Hz
1 kHz
10 kHz
100 kHz

: < -50 dBc/Hz
: < -70 dBc/Hz
: < -80 dBc/Hz
: < -85 dBc/Hz
: < -95 dBc/Hz
dB

-50 dB
-70 dB
1 Hz

SPURIOUS
better than 65 dBc @ -10 dBm

EXTERNAL 10.0 MHz REFERENCE (option):
Input level
: -3 dBm up to +7 dBm
Output level
: +7 dBm
Connector
: BNC (F) - 50 Ohm
MONITOR & CONTROL INTERFACES :
a) protocol
: Http (via web-browser)
connector
: RJ-45
electrical
: Ethernet 10 base-T
b) protocol
: RMCP version 2 only
connector
: 9 pin sub-D female
electrical
: RS-485 / RS-232
c) protocol
: RMCP version 2 only over TCP-IP or UDP, SNMP
connector
: RJ-45
electrical
: Ethernet 10 base-T

0 dB

10 k 1k 100 10

INTERNAL REFERENCE FREQUENCY
- standard : ± 5 ppm
Ageing : ± 5 ppm/10 years
- optional 10 MHz reference board :
see datasheet NTC/3462.Ax.A
AA.A version: +/- 0.002 ppm
AB.A versions:+/-0,05 ppm

ALARM INTERFACE :
connector
: 9 pin sub-D (F)
electrical
: interface + device alarms
MECHANICAL :
19" sub rack, height: 1RU, weight 6 kg, depth 51 cm
Hz

POWER SUPPLY :
90-130/180-260V, 105VA, 47-63 Hz
TEMPERATURE:
operational
storage

: 0° up to +40°C
: -40° up to +70°C

INNER FEC CODING (LDPC)
1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4
4/5, 5/6, 8/9, 9/10
16200 and 64800 bit blocks
BIT MAPPING
QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK

Control

Physical input selection, logical input selection (VLAN tag or MAC
address), interface rate (1 bit/s resol.) and symbol rate (1 baud resol.),
data framing (MPEG TS internal/external, generic mode, Data Piping),
rate adaptation, input buffer size, FEC-rate, Modulation scheme, IF
frequency (95 Hz resol.), 10.0 MHz source (internal or external), internal
PRBS generator/detector

Newtec
www.newtec.be
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VARIABLE RATE IF-BAND DVB-S2

AZIMUTH SERIES

SATELLITE MODULATOR

NTC/2277/xF

• PERFORMANCE
Interface bit rate vs

satellite baud rate in DVB-S mode :

Interface bit rate vs satellite baud rate in DVB-S2 mode

Satellite baud rate: 50 kbaud to 68 Mbaud
Interface Rate -

Modul.
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
8PSK
8PSK
16QAM
16QAM

FEC
1/2
2/3
3/4
5/6
6/7
7/8
N.A.
2/3
5/6
3/4
7/8

188 byte

.

MPEG frames (Mbps)

Bandw./interf.R
35% roll-off

50 kbaud
0.046
0.061
0.069
0.077
0.079
0.081
0.092
0.092
0.115
0.138
0.161

-3dB
1.085
0.814
0.723
0.651
0.633
0.620
0.543
0.543
0.434
0.362
0.310

1 Mbaud 60 Mbaud
0.922
55.294
1.229
73.725
1.383
82.941
1.536
92.156
1.580
94.789
1.613
96.764
1.844
110.588
1.844
82.941
2.304
103.676
2.765
124.412
3.226
145.147

-26 dB
1.465
1.099
0.977
0.879
0.855
0.837
0.732
0.678
0.509
0.452
0.388

This table indicates for a certain modulation scheme the input bit
stream needed to obtain an output symbol rate of 1Mbaud (also
shown for an output symbol rate of 0,05 and 68 Mbaud)
For example: modulation is in 8PSK 2/3, to obtain an output
stream of 1Mbaud, the input stream has to be 1,844 Mbit/s. This
means a spectral efficiency of 1,844 bits/Hz. For your convenience
the table also mentions the input stream to obtain output streams
of resp 0,05 Mbaud and 60 Mbaud (these symbol rate limits of the
modulator)

n possible above 45 Mbaud
=
Formulas
: see ETSI EN 302 307 v1.1.1 (2004-01) table 5 & 11
Efficiency taken into account the BB header (80 bits) and the PL
frame header (1 slot per PLFRAME) without pilots.
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VARIABLE RATE IF-BAND DVB-S2

AZIMUTH SERIES

NTC/2277/xF

SATELLITE MODULATOR

• BLOCK DIAGRAM
DVB input card NTC/3453
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Remote
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Azimuth M&C board
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• TECHNICAL LITERATURE & REFERENCES (ALSO AVAILABLE ON OUR WEBSITE)
Other related products
NTC/2137
Transport stream ASI concentrator-deconcentrator
NTC/2263/xT
DVB-S2 L-band satellite demodulator
NTC/2280/xF
DVB-S2 L-band satellite modulator
NTC/3453
SI/SPI/serial LVDS DVB
interface board NTC/3458
Dual rate G.703/HSSI
data interface board NTC/3462
10 MHz
reference frequency module NTC/3474/AA
IF to L-band
agile frequency converter NTC/7015/xx
Combined
GbE/ASI input/output card NTC/7020
DVB-S2 IFband modulator board NTC/7030
DVB-S2 LApplication notes and technical publications
NTC/2280/APN01

Comparison between DVB-S2 (ACM) and DVB-S

For further information please contact:
sales@newtec.be (European & African customers, general enquiries)
Belgium sales@newtecamerica.com (Newtec North America)
sales@newtec.com.sg (Newtec Asia Pacific)
sales@newtecchina.com.cn (Newtec China)
sales@newtecmena.com (Newtec Middle East and North Africa)
sales@newtec-southamerica.com (Newtec South America)
AB/MVO – 21/10/2006

Main Office
Laarstraat 5, B-9100 Sint-Niklaas,
Tel: +32 3 780 65 00
Fax: +32 3 780 65 49

Newtec Cy reserves the right to alter specifications of the equipment described in this brochure without prior notice.
Please consult our website for the latest technical and commercial updates and modifications.

Newtec
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XTD•400C/X/Ku•Band
Antenna Mount
Amplifers
• 400 Watts C•Band
400 Watts X•Band
400 Watts Ku•Band
• No Shelter Required
• Short Waveguide Run
• Power Factor Corrected
• High Efficiency Dual•Stage TWTs
• Complete RS•232/422/485 Interface
The XTD•400 is a compact self contained
antenna mountable power amplifier designed
for low cost installation and long life. The
XTD•400 design eliminates the need for an
amplifier shelter as well as a long waveguide
run between the amplifier and the antenna
feed horn. RF filters, cooling, and monitoring
& control (M&C) systems are all self
contained within the High Power Amplifier
(HPA). These features provide high reliability,
low maintenance costs, and low replacement
costs.
The XTD•400 uses high efficiency dual•
stage collector Traveling Wave Tubes (TWT).
Some benefits of this type of TWT are:
• Reduced prime power consumption
• Lower internal operating temperatures
• Reliability enhancement
These benefits are obtained for both the
linear and saturated modes of operation. The
XTD•400 incorporates power factor

3550 Bassett Street •Santa Clara, CA •95054
Tel: (408) 213•3000 •Fax: (408) 213•3001
www.xicomtech.com

correction circuitry which minimizes line
current distortion and reduces the required
volt•amps. The combination of power factor
correction and high efficiency TWTs reduces
input Volt•Amps by 45% when compared to
equivalent amplifiers. A high frequency
resonant conversion power supply is used
that accepts a wide range of prime power
(100 to 260 VAC). The automatic features of
the power supply include quick recovery from
prime power outages and multiple helix fault
resets (three fault cycles).
A complete serial M&C system is built into
the unit.
The XTD•400 may be configured for single
thread, redundant, phase•combined, to
linearized operation.
A remote external controller is available to
operate the HPA from a user selected
locations. Mounting brackets can be supplied
to mount the HPA to most popular antennas.
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Parameter
FREQUENCY RANGE
Extended Frequency Coverage

OUTPUT POWER
Traveling Wave Tube
Rated Power @ Amplifier Flange
GAIN
Large Signal, minimum
Small Signal, minimum
Attenuator Range (continuous)
Maximum SSG Variation Over:
Any Narrow Band
Full Band
Slope, maximum
Stability, 24 Hr maximum
Stability, Temperature

XTD•400C, C•Band
5.850 to 6.425 GHz
(5.85 to 6.725 GHz)

7.90 to 8.40 GHz

13.75 to 14.5GHz
(12.75 to 14.50 GHz)

400 W atts
350 W atts

400 Watts
350 Watts

400 Watts
350 Watts

70 dB
75 dB
25 dB

70 dB
75 dB
25 dB

70 dB
75 dB
25 dB

1.0 dB per 40 MHz
2.5 dB
± 0.04 dB/MHz
± 0.25 dB

1.0 dB per 40 MHz
3.0 dB
± 0.04 dB/MHz
± 0.25 dB

1.0 dB per 80 MHz
2.5 dB
± 0.04 dB/MHz
± 0.25 dB

± 1.0 dB maximum over temperature range at any frequency

INTERMODULATION
with two equal signals

HARMONIC OUTPUT, maximum

• 18 dBc maximum with two equal carriers at
4 dB total power backoff from rated output

• 60 dBc

• 60 dBc

AM/PM CONVERSION, maximum

NOISE POW ER, maximum
Transmit Band
Receive Band

GROUP DELAY, maximum
Bandwidth
Linear
Parabolic
Ripple

• 60 dBc

2.5 deg/dB at 6 dB below rated output power

• 70 dBW/4 kHz

• 70 dBW/4 kHz

• 70 dBW/4 kHz

• 150 dBW/4 kHz
3.7 to 4.2 GHz

• 70 dBW/4 kHz
7.25 to 7.75 GHz

• 150 dBW/4 kHz
10.95 to 12.75 GHz

Any 40 MHz
0.01 nS/MHz

Any 40 MHz
0.01 nS/MHz

Any 80 MHz
0.01 nS/MHz

0.005 nS/MHz2
0.5 nS/Pk•Pk

0.005 nS/MHz2
0.5 nS/Pk•Pk

0.005 nS/MHz2
0.5 nS/Pk•Pk

RESIDUAL AM NOISE, maximum

• 50 dBc to 10 kHz
• 20 (1.5 + logf) dBc 10 to 500 kHz
• 85 dBc above 500 kHz

PHASE NOISE, maximum

VSW R
Input, maximum
Output, maximum

XTD•400X, X•Band XTD•400K, Ku•Band

10 dB below IESS phase noise profile
AC fundamental •50 dBc Sum of all spurs •47 dBc

1.3:1
1.3:1

1.3:1
1.3:1

1.3:1
1.3:1

XTD•400C/X/Ku
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PRIME POWEROPTIONS
100•260 VAC

Remote External Controller

Extended Frequency Range (6.725 • 7.025 GHz)
1:1, 1:2, 1:N Redundancy
Variable Phase Combined
Integrated Linearizers

47 to 63 Hz, single phase
1550 VA Maximum
0.95 Minimum Prime Power Factor

ENVIRONMENT
NONOPERATING TEMPERATURE RANGE

•50° C to + 70° C

OPERATING TEMPERATURE RANGE

•40° C to +50° C HUMIDITY
Up to 100% Condensing

ALTITUDE

10,000 feet MSL maximum

SHOCK AND VIBRATION

Normal Transportation COOLING
Forced Air

INTERFACE
TYPE

FUNCTION

LOCAL CONTROL

Prime Power ON/OFF

Local/Remote

Power Supply ON/OFF

HV ON/OFF

LOCAL STATUS

Tri•Color LED:
Fault: Red

Standby: Continuous Amber

HV ON: Green

FTD: Flashing Amber

REMOTE CONTROL

HV ON/OFF

RF Inhibit (HV OFF)

RF Attenuation (w/preamp)

Fault Reset

REMOTE STATUS

HV ON

Heater/Beam Hours

Filament Time Delay

RF Output Power

Fault Identification

Helix Current

Reflected Power

TWT Temperature

Helix Voltage

Form C Dry Contact Closure

Summary Fault

RF MONITOR PORT

•37 dB Coupling Value (Approx)

XTD•400C/X/Ku High Power
Amplifiers

Heater Standby
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Block Diagra
m

Outline Drawin
g

Document # 805•1109•001 11/02/2004
XTD•400C/X/Ku REV 2
© 2004
Note: Technical specifications are subject to change
without notice. Please contact Xicom Technology before
using this information for system design.

3550 Bassett Street •Santa Clara, CA •95054
Tel: (408) 213•3000 •Fax: (408)
213•3001
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XTC-111D4
1:1 Redundant
HPA Controller

•
•
•

Compatible with all Xicom
Antenna Mount Amplifiers
Full HPA Amplifier Status
Four Line Front Panel Display

The XTC-111D4 1:1 Redundant Controller is
designed to allow the redundant operation of
Xicom Technology’s antenna mount amplifiers.
By providing a single interface point, users can
communicate with both amplifiers by connecting
a single RS-232 or RS-422/RS-485 serial connection to the controller rear panel. The front
panel status and control functionality is available
through the serial connection.

3550 Bassett Street • Santa Clara, CA • 95054
Tel: (408) 213-3000 • Fax: (408) 213-3001
www.xicomtech.com

•
•

Rack Mounted — 2 Rack Units
high
Remotely Controllable Via
Serial Interface

The XTC-111D4 is compact and requires only
2 rack units (3.5 inches) of a standard 19 inch
rack. The four line front panel display shows the
status of the amplifier, including TWT Temperature, Helix Voltage, and Helix Current. If the forward power option is purchased with the TWTA,
Power Out can also be viewed on the front panel
four line display
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MONITOR AND CONTROL FUNCTIONS
TYPE
CONTROLS

FUNCTION
Local/Remote
Manual/Automatic

STATUS — 4-line Display

STATUS — LEDs

HPA Power ON/OFF
Not Detected
Helix Voltage
Summary Fault
Helix Voltage fault
TWT Temperature Fault
Reflected Power †
Local/Remote
Manual/Automatic

COMPUTER
SERIAL PORT

High Voltage ON/OFF

TWT Temperature
Helix Current
High VSWR Fault
Helix Current Fault
RF Power †
High Voltage ON/OFF
Standby

HPA Power ON/OFF
Hardware Interface 2 Serial Ports: RS-232 and RS-422/485
Xicom Command Set

ASCII Commands

† Only available if options are purchased with amplifier

XTC-111D4 1:1 Redundant
HPA Controller

ANNEX 2. EQUIPS UTILITZATS.
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OUTLINE DRAWING

Document # 805-1203-001 07/11/2003
XTC-111D4 REV 1
© 2003
Note: Technical specifications are subject to change without notice.
Please contact Xicom Technology before using this information for
system design.

3550 Bassett Street • Santa Clara, CA • 95054
Tel: (408) 213-3000 • Fax: (408) 213-3001
www.xicomtech.com
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SWE-DISH®
DA150K DRIVE-AWAY

The SWE DISH® DA150K Drive-Away is a unique
concept for vehicle mount antenna systems. During
transportation, you see an elegant looking car-box on
top of a SUV or a van. At site, the antenna deploys
gracefully, and automatically points towards the
selected satellite. Within 10 minutes you are on air,
transmitting your DSNG contribution back to base. The
DA150K system is your choice for Ku-band high data
rate a nd hi gh p ow er D SNG a pplicati ons, fro m
anywhere. Lower data rate/power applications are
also common, e.g. military satellite communication
from remote sites.
HIGH PERFORMING ANTENNA
The high performing elliptical 1.5 m Gregorian offset
antenna is of course the heart of the DA150K - the
dual optics and accurate carbon fiber reflector surfaces
provide exceptional low side lobes and good crosspolar performance. The antenna mount is a large
diameter turntable, totally backlash free in both
elevation and azimuth.
STRAIGHT FORWARD INTEGRATION
The roof top integration capabilities are unsurpassed.
You can have anything from a 16W transceiver, 2 x
50W SSPA, to the really high power configuration - two
phase combined 400W TWTA’s plus integrated AirCon

unit - beaming up to 69 dBW EIRP towards the bird.
Fitting to the roof is easy thanks to a supporting frame
that distribute the load.
EASE OF USE
Operation is extremely easy if the GPS/compass
option is fitted - get to the site, jacks down, press
”Deploy” on the full featured SWE-DISH ACU3000
keyboard, select ”Satellite” and press ”Locate”. Lean
back and watch the antenna peak up on the selected
satellite - maybe via the pod-mounted video camera/
spotlight. The proven Easy Control & Monitoring (ECM)
unit helps the not-s o-w ell-traine d operat or to
configurate and set up the system - followed by stepby-step support during line up towards the satellite.
RUGGED DESIGN
The p od e nca psulat es the ant enn a, ant enn a
mechanics, feed arm and RF components, to reduce
wear a nd tear fr om br ushes or dust durin g
transportation. At the same time all parts are easily
accessible for repair. Extra care has been taken to
make all mechanics resistant to sand, dust, and grit.
The DA150K is a high performing, easy to use, rugged
satellite system. It is in use with broadcasters the
world over, and has also successfully performed in
combat operations.
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KEY FEATURES
•

Low drag and non conspicuous - low profile
•

•

Wide choice of configurations – automatic
alignment with GPS, step tracking, single
thread, redundant, phase combined,
integrated aircon system

•

High EIRP operation - exceptional antenna
performance

•

FCC compliant, Intelsat/ Eutelsat compliant,
station approvals

No dedicated vehicle needed - no cable feed
through roof needed and self-contained pod

•

Rugged - all equipment is totally
encapsulated during transportation

•

Low weight – ideal for all vehicle types;
carboncomposite construction optimizes
weight budget

SPECIFICATIONS: SWE-DISH® DA150K DRIVE-AWAY
ANTENNA PERFORMANCE
Antenna model
SWE-DISH 150K EDD
Antenna concept
Gregorian type dual optics antenna.
Elliptical main reflector in carbon
fiber with size 1.5x1.35m (59.1x53.1
in) folding feed arm and sub reflector
Side lobe performance
29-25 Log  dBi

Elevation range
Elevation drive

Deployment and stow
Antenna sensors

Polarization
Linear orthogonal, <1° accuracy
Polarization performance XPD >35 dB
TRANSMIT PERFORMANCE
Transmit frequency
13.75 to 14.50 GHZ
Transmit gain at mid-band 45.0 dBi

ENVIRONMENTAL SPECIFICATION
Ambient temperature
Operational: -20°C to +55°C
(-4°F to +131°F)
Storage: -30°C to +70°C
(-22°F to +158°F)
Solar Radiation
Operational up to 1,200 W/m2
Wind speed
Operational up to 15 m/s (33 mph)
Survival stowed up to 150 km/h (93 mph)
Rainfall
Maximum 125 mm/h (5 in/h), excluding
link budget effects
Operating humidity
Up to 100% condensing
Sealing
All parts/units are sealed to IP65
Altitude
Operational: up to 3,000 m (9,850 ft)
Survival: up to 10,000 m (32,800 ft)

RECEIVE PERFORMANCE
Receive frequency
10.70 to 12.75 GHz
Receive gain
43.2 dBi
G/T
23 dB/K at 20° elevation and 20°C
(68°F), clear sky
EIRP CAPABILITY
DSNG EIRP capability

13° to 80°
Harmonic drive gear
Resolution: 0.05°
Fast mode: 2.0°/s
Slow mode: 0.3°/s
Automatic, by command from
Antenna Control Unit ACU3000
True Elevation Inclinometer in elevation,
multi-turn sensor in azimuth. Antenna
position displayed on ACU

69 dBW with 400W TWTA
66 dBW with 200W TWTA
59 dBW with 40W SSPA

ANTENNA CONTROL UNIT ACU3000 CAPABILITIES
Lowest level of operation Automatic stow and deploy movements
Two speed manual jog in azimuth,
elevation and polarization with position
readouts
Next level of operation
Select preset locations (Lat/Long),
enter vehicle heading, select
”Locate” for automatic antenna
pointing - without GPS or fluxgate
compass
Fluxgate compass
Select preset locations (Lat/Long),
vehicle heading is given by fluxgate
compass option
Normal level of operation GPS and fluxgate compass options
are included, allowing automatic
antenna pointing towards selected
satellite
Advanced operation
Step tracking of inclined orbit satellites
(military X-band satellites)

MECHANICAL
Finish, paint system
Interface to vehicle

Tracking mode: Intelli-Search TM, Step
Track and Program Track
Tracking accuracy: 0.1-3.0 dB, selectable
GENERAL CHARACTERISTICS - ANTENNA TRAVEL RANGE
Azimuth range
+/- 180°
Azimuth drive
Worm-gear driven turn able
Resolution: 0.05°
Fast mode: 2.0°/s

Weight
Dimensions

Pod in glass-fiber reinforced polyester
The DA150K sub-frame can be
permanently or temporarily attached to
standard vehicle roof rails or directly
to vehicle roof
140 kg (309 lbs)
231.2x153.5x45.1 cm
(91.0x60.4x17.8 in)

APPROVALS
Eutelsat/Intelsat compliant, station approvals, FCC compliant

Slow mode: 0.3°

Specifications are subject to change without notice,
and this datasheet will not form part of any contract.
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Exemple de booking

Logo de l empresa que realitza el radioenllaç

Nom de l’empresa que realitza el radioenllaç
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

Nom de la companyia de TV que demana el radioenllaç
xxxxxxxx

Persona encarregada del booking a la sala de control del satèl·lit
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Paràmetres d’un transponder dedicat a radioenllaços mòbils
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