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NASZE SPRAWY

Miernik SAM-lite
do ustawiania anten satelitarnych
SAM-lite – miernik z funkcj¹ identyfikacji satelity
Instalator, który montuje odbiorcze zestawy satelitarne, doskonale wie, jak
czasoch³onne jest dok³adne ustawienie odbiorczej anteny satelitarnej na konkretnego satelitê. Ustawianie anteny poprzez stosowanie wskaŸnika, w który
wyposa¿ony jest ka¿dy aktualnie produkowany odbiornik satelitarny, daje pozytywne efekty tylko wtedy, gdy s¹ dobre warunki odbioru. Problemy z dobrym
odbiorem sygna³u zaczynaj¹ siê wówczas, gdy zaczyna padaæ deszcz lub zachmurzone jest niebo. Sensownym rozwi¹zaniem powy¿szych problemów jest
stosowanie specjalizowanych przyrz¹dów pomiarowych, najlepiej z identyfikacj¹ satelity. Jednym z takich przyrz¹dów jest SAM-lite brytyjskiej firmy Maxpeak
Ltd, który wprowadzi³a do swojej oferty gdañska firma TELKOM-TELMOR.

Podstawowe cechy miernika, zawartoœæ opakowania
Podstawowe cechy miernika SAM-lite to:
* praca w pasmach satelitarnych: C, Ku, Ka oraz L,
* zakres poziomu mierzonego sygna³u: od 20 do 90 dBuV,
* dok³adnoœæ wykonanego pomiaru +/- 3 dB,
* poziom mierzonego sygna³u „S” wyœwietlany w dBuV,
* jakoœæ sygna³u „Q” wyra¿ona w %,
* liczba mo¿liwych do wpisania do pamiêci miernika satelitów/transponderów
satelitarnych: 8,
* generowanie komendy DiSEqC oraz sygna³u 22 kHz.

teczne urz¹dzenie. W górnej czêœci miernika SAM-lite, nad wyœwietlaczem
LCD jest umieszczony akumulator typu NiMH o pojemnoœci 1600 mA, co pozwala na nieprzerwan¹ pracê przez oko³o 3 godziny. Nale¿y pamiêtaæ, aby
przed pierwszym u¿yciem miernika ³adowaæ akumulator przez 16 godzin. Proces ³adowania /roz³adowania nale¿y powtórzyæ trzy razy, tak aby akumulator
uzyska³ swoje optymalne parametry pojemnoœciowe.
Po na³adowaniu akumulatora miernik nale¿y aktywowaæ. W tym celu nale¿y
wejœæ na stronê producenta www.maxpeak.tv, zarejestrowaæ siê jako u¿ytkownik oraz dokonaæ rejestracji posiadanego miernika SAM-lite poprzez pobranie
na komputer PC programu „MaxPeak Installer”. Ca³a procedura instalacji i ³adowania ze strony www. tablic satelitów/transponderów satelitarnych opisana
jest w dostarczonej instrukcji obs³ugi. Od tego momentu liczona jest równie¿
12-miesiêczna gwarancja.

Pomiary
Ustawianie anteny satelitarnej przy stosowaniu miernika SAM-lite jest czynnoœci¹ prost¹ i skuteczn¹. Przed przyst¹pieniem do ustawiania anteny nale¿y
wybraæ interesuj¹cego nas satelitê, np. Hot Birda – 13°E z polaryzacji „H”. Sama metoda wyszukiwania satelity na niebie jest taka sama, jak¹ wykonywaliœmy do tej pory (przyk³ad ekranu miernika dla trybu wyszukiwania satelity/transpondera satelitarnego przedstawia rys. 2).

Karton, w którym dostarczany jest miernik SAM-lite, zawiera:
* skórzany pokrowiec ochronny z paskiem umo¿liwiaj¹cym zawieszenie miernika na szyi,
* kabel po³¹czeniowy USB. Kabel ten przeznaczony jest do wgrywania z komputera PC do miernika wersji jêzykowej menu, uaktualnieñ oprogramowania
miernika oraz nowych tablic satelitów/ transponderów satelitarnych,
* zasilacz sieciowy 230 V AC / 12 V DC,
* zasilacz samochodowy typu zapalniczka,
* wymienne z³¹cze typu F/F, tzw. beczka, oraz instrukcjê obs³ugi.

Wygl¹d zewnêtrzny, pod³¹czenia, konfiguracja
Rys. 2. Wyœwietlane informacje na ekranie LCD w trybie „Szukania”
satelity
W chwili, w której satelita zostanie „znaleziony”, miernik generuje charakterystyczny sygna³ dŸwiêkowy oraz wyœwietla na wyœwietlaczu LCD informacjê
„Found” – Znaleziony. Aby stwierdziæ, ¿e jest to dok³adnie ten satelita, którego
szukaliœmy, nale¿y wykonaæ sprawdzenie parametrów sygna³u dla przeciwnej
polaryzacji, w naszym przyk³adzie dla satelity Hot Bird – 13°E polaryzacja „V”.
Dodatkowo na wyœwietlaczu jest wyœwietlany poziom mierzonego sygna³u w
postaci skali liniowej (tzw. bargrafu), w postaci cyfrowej wyra¿onej w dBuV oraz
jako jakoœæ sygna³u „Q” (Quality – rewers BER) wyra¿ona w procentach. Przyk³ad wyœwietlanych informacji w momencie ustawienia anteny na szukanego
satelitê przedstawia rys. 3.

Rys. 1. Wygl¹d zewnêtrzny miernika satelitarnego SAM-lite
SAM-lite umieszczony jest w bardzo nietypowej jak na miernik obudowie,
która swoim kszta³tem przypomina bardziej czytnik kodów kreskowych ni¿ u¿y-
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Rys. 3. Wyœwietlane informacje na ekranie LCD w trybie „Znalezienia”
satelity

Podsumowanie
SAM-lite pomimo prostej konstrukcji jest u¿ytecznym miernikiem satelitarnym, dziêki któremu mo¿na bardzo szybko, a przede wszystkim skutecznie
ustawiæ odbiorcz¹ antenê satelitarn¹ na ¿¹danego satelitê. Wbudowana funkcja identyfikacji satelity/transpondera satelitarnego skraca o oko³o 40% czas
monta¿u zestawu odbiorczego SAT, a czas, jak powszechnie wiadomo, to pieni¹dz.
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