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Telewizja kablowa

Profesjonalne instalacje
multiswitchowe
Łukasz Bukowski
Artykuł porusza tematykę zbiorczych instalacji telewizyjnych opartych na
multiswitchach. Opisuje trzy rodzaje instalacji, wraz z ich wadami i zaletami:
radialne, kaskadowe i magistralne. Rozwiązania mają charakter uniwersalny.
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Rysunek 1
Idea sieci
radialnej

I

nstalacje oparte na multiswitchach to
profesjonalny i najpopularniejszy sposób dostarczania sygnału TV (również
DVB-T) oraz SAT do większej liczby gniazd
abonenckich. To użytkownik końcowy decyduje o tym, jakie programy chce oglądać, kupując odpowiedni tuner satelitarny lub podpisując indywidualną umowę
z jednym z operatorów polskich platform
cyfrowych.
Decyzja o zastosowaniu multiswitchy,
to pierwszy krok w całym procesie wdrożeniowym. Wyzwaniem jest odpowiednie
zaprojektowanie sieci wykorzystującej te
urządzenia. Ze względu na ilość gniazd instalacje multiswitchowe podzielić możemy
w prosty sposób – na małe (do 30 gniazd)
oraz duże (powyżej 30 gniazd), w których
górna granica ilości użytkowników jest
praktycznie nieograniczona. Jedna z największych sieci w Europie zbudowana przy
wykorzystaniu urządzeń marki TERRA liczy
1000 gniazd. Możliwości są więc ogromne.

Instalacja radialna
Dostępne na polskim rynku multiswitche wyposażone są z reguły w maksymalnie 32 wyjścia, wobec czego instalacje do
około 30 gniazd zbudowane mogą być
w oparciu o tylko jedno urządzenie – tzw.
multiswitch radialny (seria MSR marki
TERRA, marka SIGNAL). Sieci takie, zwane radialnymi lub gwiaździstymi, są najprostszym typem instalacji i z reguły nie
wymagają wcześniejszego projektowania,
chyba że odległości między zestawem anten, multiswitchem i gniazdami wynoszą
więcej niż 70 m. W takim wypadku dla
pewności wykonać należy bilans tłumienia całego toru sygnałowego.

Instalacja kaskadowa
W sytuacji, gdy do czynienia mamy
z budynkiem wielopiętrowym zasadne jest
skorzystanie z innej koncepcji sieci. Sieci
kaskadowe pozwalają na rozprowadzenie
sygnału z uwzględnieniem podziału na poszczególne kondygnacje,
a przy zastosowaniu elementów pasywnych i podziale na podsieci – również na piony. Sieć taka może liczyć
np. 64 gniazda, co obrazuje rys. 2.
Niepodważalną zaletą tego typu
instalacji jest jej prostota. Główna
magistrala sygnałowa przebiega
przez wszystkie piony, przy czym
na każdym z pięter część sygnału
wydzielana jest dla 4 użytkowników
przez multiswitche MS-553 TERRA.
Cały pion zasilany jest przez zasilacz
18 V podłączony do ostatniego
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Ryunek 2
Instalacja z
multiswitchami
kaskadowymi.
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multiswitcha (MS-554), co jest kolejnym
plusem takiej instalacji.
Schemat sieci zaprezentowany na
rys. 2 to rozwiązanie preferowane w
sytuacji, gdy dystrybuowany sygnał ma
obejmować programy z jednej pozycji
satelitarnej (np. polskie platformy cy-

frowe z satelity Hotbird). Zastosowanie urządzeń 9 wejściowych
(MS-951) oraz rozszerzenie magistrali do 9 przewodów pozwoli na
dostęp do kanałów z drugiego satelity (np. Astra). Warto mieć to na
uwadze ze względu na obecność
transponderów Telewizji Polskiej
na tym satelicie. Pomimo swych
zalet, multiswitche kaskadowe
wybierane są jedynie do instalacji,
w których liczba gniazd w podsieci
nie przekracza 16 (pasywny tor TV
naziemnej).
W przypadku dłuższych odcinków kablowych, konieczne może
okazać się zastosowanie dodatkowego wzmacniacza budynkowego na wejściu sieci. Niewątpliwie
wadą może okazać się również rozproszony punkt awarii sieci – awaria jednego z urządzeń powoduje zanik sygnału
we wszystkich gniazdach. Dodać należy
jednak, że w przypadku urządzeń marki
TERRA sytuacja taka nie powinna mieć
miejsca.

Dobrze zaplanowana instalacja
telewizyjna
wpływa korzystnie na estetykę
budynku. Nie
trzeba wówczas
montować
kilkudziesięciu
anten, osobno
dla każdego
z mieszkań.
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Instalacja magistralna
Problem ten zupełnie eliminuje wykorzystanie topologii magistralnej, użycie
rozgałęźników i zasilanych zdalnie multiswitchy TERRA serii MSV. W takim przypadku awaria jednego z multiswitchy powoduje zanik sygnału jedynie u podłączonych
do niego użytkowników, reszta sieci działa
natomiast bez zmian. Unikalnym na skalę
europejską rozwiązaniem jest scentralizowanie zasilania instalacji. Wzmacniacz TERRA SA-901 pozwala na zasilenie konwertera
satelitarnego oraz około 15 multiswitchy,
co w praktyce oznacza zbudowanie sieci
na 200 gniazd i wykorzystanie tylko jednego gniazda sieci energetycznej.
Topologia magistralna z wykorzystaniem multiswitchy MSV jest najbardziej
uniwersalną i elastyczną metodą dystrybucji sygnałów TV/SAT. Cała sieć podzielona może być na mniejsze, uwzględniające
fizyczny rozkład gniazd w budynku (klatki,
piętra). Zwiększenie liczby gniazd w danym
bloku sieci odbywa się poprzez wymianę
multiswitcha na model z większą liczbą
wyjść. Prostota tej operacji może być kluczowa w czasie wzrastającej popularności

dwugłowicowych tunerów satelitarnych
wykorzystujących dwa przewody.

Program do projektowania
instalacji multiswitchowych
Realizacja instalacji dużej sieci RTV/SAT
winna być poprzedzona projektem, uwzględniającym takie informacje jak poziom sygnału na wejściu sieci, poziomy sygnału
na wyjściach elementów aktywnych oraz
tłumienia przewodów i elementów pasywnych, takich jak rozgałęźniki, odgałęźniki
i gniazda abonenckie. Projektowanie sieci
z uwzględnieniem wszystkich szczegółów
przy pomocy kartki papieru i ołówka niesie za
sobą ryzyko pomyłki oraz szereg żmudnych
kalkulacji pochłaniających spore ilości czasu. Z pomocą przychodzi tu również firma
TERRA, dostarczająca darmowy program
SatNet 2.0 pozwalający na zaprojektowanie
dowolnej sieci wykorzystującej produkty tej
marki. Aplikację ściągnąć można ze strony
producenta (www.dipol.com.pl/satnet.htm).
Program oferuje szereg bardzo przydatnych funkcji. Pozwala zweryfikować czy
poziomy sygnałów na wszystkich gniazdach
zmieszczą się w założonych normach oraz
czy konieczne będzie wykorzystanie funkcji
prekorekcji charakterystyki kabla we wzmacniaczach. W programie zdefiniować możemy
typ zastosowanego w instalacji przewodu,
tłumienie gniazd abonenckich oraz zmierzony poziom sygnału na wejściu instalacji.
To, co do niedawna spędzało sen z powiek projektantom dużych sieci satelitarnych sprowadzone zostało do kilku kliknięć
myszką.
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Rysunek 4
Program
SatNet 2.0
do projektowania sieci
RTV/SAT

Rysunek 3
Najbardziej
elastyczne
rozwiązanie.

