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Wœród dekoderów udostêpnianych abonentom przez trzy najwiêksze
polskie platformy cyfrowe, coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywaj¹ dekodery
wysokiej rozdzielczoœci z twardym dyskiem. Dwie wbudowane g³owice sate-
litarne umo¿liwiaj¹ jednoczesne ogl¹danie i nagrywanie ró¿nych progra-
mów. Takie w³aœciwoœci maj¹ prezentowane na naszych ³amach dekodery
Cyfry+ Philips DSR 7201/91, oraz najnowszy Pace HDS 7241/91, Echostar
DVR 7400 HD Cyfrowego Polsatu, oraz obydwie wersje nRecorderów. Jed-
nak aby w pe³ni i bez ograniczeñ korzystaæ z zalet tych dekoderów, do wej-
œcia ka¿dej z dwóch g³owic trzeba doprowadziæ niezale¿ny sygna³. Wydaje
siê, ¿e nic w tym trudnego, po prostu trzeba poprowadziæ dwa kable. To naj-
prostsze i najtañsze rozwi¹zanie, ale, niestety, czasem pojawiaj¹ siê prze-
szkody nie do pokonania. Kiedy projektuje siê now¹ instalacjê, takie spra-
wy mo¿na przewidzieæ, ale co zrobiæ, jeœli instalacja z jednym kablem ju¿ ist-
nieje i nie mo¿na po³o¿yæ drugiego? Co zrobiæ kiedy brakuje miejsca w ka-
nale przelotowym, w³aœciciel budynku nie zgadza siê na naruszenie elewa-
cji, albo wnêtrza s¹ wykoñczone i nie ma mowy o jakichkolwiek robotach?
Trudno wymieniaæ wszystkie przypadki, ¿ycie pisze bowiem najró¿niejsze
scenariusze, ale co najwa¿niejsze, nie jest to ju¿ problem tylko teoretyczny.
Staje siê coraz istotniejszy za spraw¹ lawinowo rosn¹cej popularnoœci deko-
derów dwug³owicowych i liczby istniej¹cych instalacji z jednym kablem, któ-
re trzeba zmodyfikowaæ. Czy jest na to jakaœ rada?

Kilka lat temu pojawi³ siê projekt Unicable pozwalaj¹cy na przes³anie
jednym kablem a¿ czterech sygna³ów. Doœæ szybko wdro¿ono go do pro-
dukcji, ale rozwi¹zanie to nie zdoby³o wiêkszej popularnoœci. Przede wszyst-
kim dlatego, ¿e potrzebny by³ specjalny i drogi konwerter, a oprogramowa-
nie odbiornika trzeba by³o wzbogaciæ o obs³ugê tej technologii (co akurat
nie by³o wielk¹ przeszkod¹). Wysoka cena powstrzymywa³a popyt, a ten nie
przyczynia³ siê do obni¿enia ceny. B³êdne ko³o.

Ale powsta³ te¿ inny w swoich za³o¿eniach projekt, umo¿liwiaj¹cy przes³a-
nie jednym kablem dwóch sygna³ów. W odró¿nieniu od Unicable, u¿ywa siê
tutaj standardowych konwerterów i dekoderów, które nie musz¹ mieæ ¿adnych
dodatkowych implementacji, zaœ zadaniem konwersji sygna³u i jego przesy³em
zajmuje siê zestaw dwóch przemienników instalowanych miêdzy anten¹ sate-
litarn¹ a dekoderem. Przyk³adem takiego zestawu jest Multi Band Converter
9640 S belgijskiej firmy Johansson. Choæ nie jest to urz¹dzenie nowe na ryn-
ku, wydaje siê, ¿e nadszed³ idealny moment na jego prezentacjê. 

Jego dzia³anie polega w uproszczeniu na tym, ¿e sygna³ z jednego kon-
wertera (albo wyjœcia multiswitcha) jest przesy³any bez przemiany czêstotli-
woœci, natomiast sygna³ z drugiego jest konwertowany do wy¿szego pasma
i dopiero po takiej przemianie przesy³any dalej tym samym kablem, wraz

z pierwszym sygna³em. Za tê czêœæ przemiany odpowiada modu³ nazwany
Stackerem, do niego doprowadza siê sygna³y z konwerterów satelitarnych
i pod³¹cza kabel wyjœciowy. 

Na drugim koñcu kabla jest Destacker, w którym nastêpuje proces od-
wrotny. Sygna³, który wczeœniej nie ulega³ przemianie, jest kierowany na
jedno wyjœcie, natomiast sygna³, który by³ poddany przemianie czêstotliwo-
œci, jest przywracany do pasma podstawowego i kierowany na wyjœcie dru-
gie. Jeœli z sygna³em satelitarnym by³ zmieszany sygna³ telewizji naziemnej,
nale¿y go rozdzieliæ za pomoc¹ zwrotnicy pod³¹czonej za Destackerem.

Poniewa¿ Multi Band Converter przenosi sygna³y DiSEqC, za jego po-
moc¹ mo¿na przesy³aæ sygna³y z dwóch, a nawet wiêcej satelitów. Na przy-
k³ad zamiast Twina mo¿na u¿yæ Monoblocka Twin lub multiswitcha, który
obs³uguje dwa lub cztery satelity.

Stacker przygotowuje obydwa sygnały satelitarne do przesłania jed-
nym kablem. Wraz z nimi może być przesłany sygnał telewizji naziemnej

Całość zapakowano w niewielkie, tekturowe pudełko.

W pudełku znajduje się zestaw elementów potrzebnych do zbudo-
wania kompletnej instalacji. Są nawet zakończone wtykami F odcinki
kabli do połączeń z konwerterem i odbiornikiem, a nawet takie drobiazgi
jak plastikowa opaska i wkręty. Oczywiście nie ma kabla do połączenia
stacker – destacker.

MULTI BAND CONVERTER 9640 S,
czyli dwa sygnały jednym kablem
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Maksymalna d³ugoœæ kabla miêdzy Stackerem a Destackerem nie po-
winna przekroczyæ 70 metrów i kabel ten powinien byæ pod³¹czony bezpo-
œrednio, nie wolno na nim instalowaæ ¿adnych wzmacniaczy, zwrotnic ani
innych urz¹dzeñ.

Przy instalacji Multi Band Convertera trzeba za³o¿yæ pewne straty sy-
gna³u. Dwukrotna przemiana, przesy³anie sygna³u o wysokiej czêstotliwoœci
(do 3,6 GHz), wiele po³¹czeñ, to wszystko musi skutkowaæ stratami (t³u-
mienie w poszczególnych ga³êziach opisuj¹ parametry techniczne na koñ-
cu). Oczywiœcie elektronika próbuje je kompensowaæ, ale warto pamiêtaæ o
idealnie ustawionej antenie, konwerterze o dobrych parametrach i wysokiej
jakoœci kablu. Dobrze te¿, aby antena mia³a trochê wiêksz¹ œrednicê od wy-
maganej, bo to zapewni niezbêdny margines zwi¹zany z rezerw¹ pogodow¹
i stratami na ca³ej trasie sygna³u. 

Aby sprawdziæ jak spisuje siê Multi Band Converter w praktyce, pod³¹-
czyliœmy go do instalacji sk³adaj¹cej siê z anteny 90 cm, dwóch konwerterów
quatro w uk³adzie zeza (Astra / Hot Bird) i multiswitcha. Jako kabel ³¹cz¹cy
Stacker z Destackerem zosta³ u¿yty kabel RG6 CU TRI-SHIELD o d³ugo-

œci 20 metrów. Skupiliœmy siê na wspó³pracy z dekoderami PVR HD trzech
najwiêkszych polskich platform cyfrowych. Oto wyniki naszych doœwiadczeñ:

Testy potwierdzi³y, ¿e œwietnemu pomys³owi towarzyszy dobre wykona-
nie. Urz¹dzenie funkcjonuje doskonale i dobrze spe³nia swoje zadanie.
Dzia³a od razu i nie wymaga ¿adnego strojenia ani regulacji. Wspó³pracuje
bez problemów ze wszystkimi aktualnie dostêpnymi modelami dwug³owi-
cowych dekoderów PVR HD polskich platform cyfrowych. Wprowadzane

Destacker realizuje zadania odwrotne do Stackera i odzyskuje sy-
gnały gotowe do wysterowania dwóch odbiorników satelitarnych (albo
głowic dekodera PVR).

Echostar DVR 7400 HD Cyfrowego Polsatu. Poziom i jakość sygnału
przy bezpośrednim podłączeniu odbiornika do anteny

Schemat najprostszej instalacji z konwerterem twin.
(ilustracja pochodzi z instrukcji obsługi, została zmodyfikowana na potrzeby tego artykułu)

Stacker jest przystosowany do montażu zewnętrznego i można go
zamontować bezpośrednio na antenie. Dzięki temu do budynku trzeba
wprowadzić tylko jeden kabel.

(ilustracja pochodzi z instrukcji obsługi, została zmodyfikowana na potrzeby tego artykułu)

Echostar DVR 7400 HD. Podłączony Multi Band Converter. Widać
niewielki i nie mający praktycznego znaczenia spadek siły sygnału. Ja-
kość sygnału na stałym poziomie. 
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t³umienie przy elementach instalacji wymienionych na pocz¹tku nie ma
praktycznego znaczenia.

Jednak ta udana konstrukcja ma jedn¹ wadê: Multi Band Converter
jest doœæ drogi, a jego cena kszta³tuje siê na poziomie 400 z³ (w Satsklepie,
który udostêpni³ nam to urz¹dzenie do testów aktualna cena wynosi 399 z³).
Pozostaje tylko mieæ nadziejê, ¿e rozpowszechnienie tego rozwi¹zania (lub

podobnych) spowoduje spadek cen. Ale nawet przy tej, doœæ wysokiej cenie,
mo¿e to byæ jedyne do przyjêcia rozwi¹zanie.

Dziêkujemy dystrybutorowi urz¹dzeñ Johansson firmie Eltech, prowa-
dz¹cej internetowy sklep www.satkslep.pl za wypo¿yczenie urz¹dzenia do
testów. Opracowa³ Z. Marchewka 

Ilustracje autor, instrukcja obs³ugi

Wszystko wskazuje na to, że testowany, starszy model nRecordera
ma tory sygnałowe różniące się charakterystyką i czułością. Widać to
już przy podłączeniu bezpośrednio do multiswitcha.

Wskazania siły sygnału zależały od tego, które wyjście Destackera
było podłączone do pierwszego wejścia nRecordera. W jednym wypad-
ku dysproporcja siły sygnału jeszcze się powiększała, ale w drugim po-
ziomy się wyrównywały. Jednak nawet w najbardziej niekorzystnym
przypadku jakość sygnału nie spadła poniżej 100%. Różnica stopy
błędów nie miała znaczenia dla jakości odbioru.

Obydwa dekodery Cyfry+ Philips DSR 7201/91 i Pace HDS 7241/91 bez
problemu współpracowały z testowanym urządzeniem. Ze względu na ma-
łą rozdzielczość wskaźnika poziomu sygnału w tym wypadku nie widać róż-
nicy poziomów przy podłączeniu bezpośrednim i przez Multi Band Converter.

nRecorder Turbo platformy „N” podłączony bezpośrednio do multiswitcha.

nRecorder Turbo we współpracy z Multi Band Converterem. Także
tutaj widać niewielką różnicę poziomów siły sygnału, ale i ona nie ma
żadnego znaczenia. Jakość 100 % gwarantuje prawidłowy odbiór.

Stacker (nadajnik) 

Wejœcia 1 x 5 – 2150 MHz 
1 x 950 – 2150 MHz 

Wyjœcie 5 – 3550 MHz 
T³umienie Terestrial – 1 dB 

Sat – 4dB 
Sat po konwersji + 7 dB 

Pobór pr¹du 85 mA max 

Destacker (odbiornik) 

Wejœcie 5 – 3550 MHz 
Wyjœcia 1 x 5 – 2150 MHz 

1 x 950 – 2150 MHz 
T³umienie Terestrial – 1dB 

Sat – 4dB 
Sat. po konwersji + 7 dB 

Pobór pr¹du 60 mA max. 

Parametry techniczne

Zasilacz 220 – 240 V / 50 Hz / 30 VA Wyjœcie 20 V / DC / 1.0 A 
Wymiary 127 x 92 x 41 


