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11  TTEELLEEKKOOMMUUNNIIKKAAZZIIOOAAKK  
 

1.1 Sarrera: telekomunikazio-sistemak 
 

Telekomunikazio komertzialetan bi sistema nagusi bereiz ditzakegu: irratia eta telebista. 

 

Telekomunikazio-sistema horiek, oraingoz, noranzko bakarrekoak dira, hots, antena igorleak 

seinalea bidaltzen du eta hartzaileek jaso egiten dute, baina ezin dute bide beretik erantzun. 

 

Sistema horien hedabide nagusia airea da; hobeto esanda, airean zehar barreiatzen diren uhin 

elektromagnetikoak dira. Hala ere, egun, gero eta indar gehiago hartzen ari dira kable bidezko telebista-

-emanaldiak eta Interneten bidezkoak, mundu guztiko irratiak entzun ahal izateko. 

 

Sistema guztietan, uhinak airera igorri baino lehen oinarrizko seinaleak modulatu eta anplifikatu egiten 

dira. Hargailuan, ahulduta iristen direnez, anplifikatu eta demodulatu egiten dira, oinarrizko seinaleak 

lortzeko, eta telebistako pantailara edota bozgorailuetara nahikoa indarrez eraman ahal izateko. 

 

Beraz, transmisioak bi elementuren bidez egin daitezke: aireaz eta kableaz. 

 

Airearen bidez barreiatzen diren sistemak beste bi azpimultzotan sailka daitezke: lurrekoak eta 

satelitekoak (1.1 irudia). 

 

Azken bi horiek antzekoak dira: zentro ekoizleak (A) seinaleak igortzen ditu airean zehar (B) beste 

antena errepikatzaile batera. Lurreko kasuan ere, zentro ekoizleak airez igortzen ditu seinaleak lurreko 

toki altu batean dagoen antenara (C) eta hark jaso dituen seinaleak berriz igortzen ditu (D). Satelitearen 

kasuan, ordea, orbitan dabilen satelitea da errepikagailua (C) eta hark lurrera berriz igorriko ditu jasotako 

seinaleak (D). Bi kasuetan berrigorleek jasotzen dituzten seinaleen maiztasunak eta igortzen 

dituztenenak desberdinak dira, elkarren arteko kalteak (interferentziak) saihesteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. irudia. Lurreko eta sateliteko uhinen hedapena. 
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Lurreko seinaleak distantzia txikiagora iristen dira, lurreko kurbadura eta mendiak direla eta. 

Urrutirago iristeko errepikagailu gehiago jarri behar dira. Satelitearen kasuan, errepikagailu bakarra 

nahikoa da lur-eremu zabal bati zerbitzua emateko.  

 

Kable bidezko telebista-seinalea kable ardazkidearen edo zuntz optikoaren bidez banatzen da, eta, 

kasu gehienetan, ikusi ahal izateko, ordaindu beharreko telebista izaten da.  

 

Interneten bidezko irratia (eta laster telebista) telefono-hariaren bidez zabaltzen da, eta tekno-

logiaren berrikuntzei esker, RDSI edota ADSL sistemetan azkarragoa da. 

 

Azkenik, hirugarren sailkapena egin daiteke, erabiltzen den seinalearen arabera: telebista-igorpenak 

analogikoak ala digitalak izan daitezke. 

 

1.2 Irrati-telebistako uhinen sailkapena 
 

Erabiltzen diren maiztasunak arautu nahian, irrati-telebistako maiztasunak zenbait multzotan 

antolatu dira, eta haietakoak dira igorpen komertzial guztiak. 

 

1.1 taulan ikus daitezke bai irratirako nahiz telebistarako airearen bidez transmititzen diren lurreko 

banden mugak. 

 

 Banda Maiztasun-mugak 

Uhin luzea 150 – 285 kHz 

Uhin ertaina 520 – 1605 kHz AM irratia 

Uhin laburra 2,3 – 26,1 MHz 

TB VHF – B I 47 – 68 MHz 

FM irratia VHF – B II 88 – 108 MHz 

TB VHF – B III 174 – 230 MHz 

TB UHF – B IV 470 – 606 MHz 

TB UHF – B V 606 – 862 MHz 
1.1. taula. Irratirako eta telebistarako maiztasunak. 

 
Gaur egun VHF bandak ez dira telebistako seinaleak igortzeko erabiltzen eta UHF bandak erabiltzen 

dira soil-soilik. 

 
Satelite-igorpenak Ku bandan egiten dira, maiztasun handiagoak erabiltzen dira, eta 1.2 taulan ikus 

daitezke. 
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SISTEMA BANDA MAIZTASUN-MUGAK 

Analogikoa FSS L 10,7 – 11,7 GHz 

Digitala DBS 11,7 – 12,5 GHz 

Digitala FSS H 12,5 – 12,75 GHz 
1.2. taula. Sateliteko irratirako eta telebistarako maiztasunak. 

 

Bestalde, lurreko bandetan erabili gabe geratu diren maiztasun-multzoak kable bidezko bana-

ketarako erabiltzen ari dira eta 1.3 taulan jasotakoak dira. 

 

BANDA MAIZTASUN-MUGAK 

S I 118 – 174 MHz 

S I – 1 230 – 300 MHz 

S II 302 – 446 MHz 
1.3. taula. Kable bidezko banaketarako maiztasunak. 

 

Hala ere, esandako mugak ez dira erabat errespetatzen, eta, adibidez, sateliteen igorpen 

analogikoen mugen barruan igorpen digitalak daude, eta alderantziz ere bai. Bestalde, kable bidezko 

telebista eta lurreko igorpen digitalak jarri berriak dira, eta laster asko hedatuko direla uste da; aldaketa 

gehiago izango dira, beraz, aurrerantzean. 

 

1.3 Lurreko telebista analogikoa 
 

Telebista analogikoan sistema desberdinak erabiltzen dira estatuaren arabera. Estatu bakoitzak 

erabaki du zein kolore-sistema erabili, zein arauren arabera, kanal bakoitzari esleitzen dizkion 

maiztasun-mugak, eta abar. 

 

Europan erabiltzen diren sistemak bi dira: PAL (Frantzian izan ezik) eta SECAM (Frantzian). Bien 

arteko aldeak 1.4 taulan ikus daitezke. 

 

SISTEMA 
KANAL-

-ZABALERA 
IRUDI-

-ZABALERA 
BIDEO-

-MODULAZIOA 
SOINU-

-MODULAZIOA 
fs - fb 

PAL G 8 MHz 5 MHz AM negatiboa FM 5,5 MHz 

SECAM L 8 MHz 6 MHz AM positiboa AM 6,5 MHz 

1.4. taula. PAL eta SECAM sistemen ezaugarriak. 
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fs: Soinu-garraiatzailearen maiztasuna. 

fb: Bideo-garraiatzailearen maiztasuna. 

 

Kanal-zabalera: kanal bakoitzaren mugen arteko aldea adierazten digu. 

Irudi-zabalera: bideo-informazioa transmititzeko behar duen zabalera. 

Bideo-modulazioa: irudiak osatzeko erabili den sistema. 

Soinu-modulazioa: soinua maiztasunean edo anplitudean modulatu izanaren datua. 

fs - fb: Soinu-garraiatzailearen maiztasuna eta irudi-garraiatzailearen arteko aldea. 

 

Herrialde bakoitzak nahi duen eran antola ditzake kanalak; hala ere, badago kanalizazio estandar 

bat, eta CCIR izendapena du. Arau horren arabera, kanal bakoitzari maiztasun finkoak ezartzen zaizkio, 

bai irudirako eta bai soinurako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.2. irudia. PAL seinale baten espektroa. 

 

PAL G sistemako kanal baten espektroa ikusten badugu, 1.2 irudiaren antzeko bat azalduko zaigu. 

 

Beherago azaltzen den taulako balioak elkarrekin erlazionaturik daude, eta formula xume batzuk 

erabiliz, balio guztiak atera daitezke. 

 

Erreferentziatzat 21. kanala hartuko dugu. Haren beheko maiztasuna 470 MHz-ekoa da. Goiko 

maiztasunak behekoak baino 8 MHz gehiago du. Irudi-garraiatzaileak beheko maiztasunak baino 1,25 

MHz gehiago du. Soinu-garraiatzaileak irudi-garraiatzaileak baino 5,5 MHz gehiago du. 

 

Horrela, edozein X kanalen ezaugarriak lor ditzakegu: 

 

 Beheko maiztasuna:470 MHz + (X – 21) x 8 = Y MHz 

 Goiko maiztasuna: (Y + 8) MHz 

 Irudi-garraiatzailea: (Y + 1,25) MHz 

 Soinu-garraiatzailea:((Y + 1,25)+ 5,5 ) MHz 

10-12dB 

1,25 
8 MHz 
5,1,25 

fs  
fb  
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Orain, berriz, 52. kanalaren ezaugarriak lortzeko, aurreko formulak erabili eta balio hauexek lortuko 

genituzke: 

 

 Beheko maiztasuna:470 MHz + (52 – 21) x 8 = 718 MHz 

 Goiko maiztasuna: 718 + 8 = 726 MHz 

 Irudi-garraiatzailea: 718 + 1,25 = 719,25 MHz 

 Soinu-garraiatzailea:719,25 + 5,5 = 724,75 MHz 

 

Hala eta guztiz ere, ekoizleen katalogoetan ere ikus daitezke UHF bandetako kanalen maiztasun-

-mugak, irudi-garraiatzailearen maiztasunak eta soinu-garraiatzailearen maiztasunak (1.5 taula). 

 

BANDA KANALA MAIZTASUN-MUGAK 
IRUDI-

-GARRAIATZAILEA 
SOINU-

-GARRAIATZAILEA 

21 470 - 478 MHz 471,25 MHz 476,75 MHz 

22 478 - 486 MHz 479, 25 MHz 484,75 MHz 

23 486 - 494 MHz 487, 25 MHz 492,75 MHz 

24 494 - 502 MHz 495, 25 MHz 500,75 MHz 

25 502 - 510 MHz 503, 25 MHz 508,75 MHz 

26 510 - 518 MHz 511, 25 MHz 516,75 MHz 

27 518 - 526 MHz 519, 25 MHz 524,75 MHz 

28 526 - 534 MHz 527, 25 MHz 532,75 MHz 

29 534 - 542 MHz 535,25 MHz 540,75 MHz 

30 542 - 550 MHz 543, 25 MHz 548,75 MHz 

31 550 - 558 MHz 551, 25 MHz 556,75 MHz 

32 558 - 566 MHz 559, 25 MHz 564,75 MHz 

33 566 - 574 MHz 567, 25 MHz 572,75 MHz 

34 574 - 582 MHz 575, 25 MHz 580,75 MHz 

35 582 - 590 MHz 583, 25 MHz 588,75 MHz 

36 590 - 598 MHz 591, 25 MHz 596,75 MHz 

37 598 - 606 MHz 599,25 MHz 604,75 MHz 

UHF B-IV 

38 606 - 614 MHz 607,25 MHz 612,75 MHz 
1.5. taula. UHFko kanalak eta maiztasunak. 
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BANDA KANALA MAIZTASUN-MUGAK 
IRUDI-

-GARRAIATZAILEA 
SOINU-

-GARRAIATZAILEA 

39 614 - 622 MHz 615,25 MHz 620,75 MHz 

40 622 - 630 MHz 623,25 MHz 628,75 MHz 

41 630 - 638 MHz 631,25 MHz 636,75 MHz 

42 638 - 646 MHz 639,25 MHz 644,75 MHz 

43 646 - 654 MHz 647,25 MHz 652,75 MHz 

44 654 - 662 MHz 655,25 MHz 660,75 MHz 

45 662 - 670 MHz 663,25 MHz 668,75 MHz 

46 670 - 678 MHz 671,25 MHz 676,75 MHz 

47 678 - 686 MHz 679,25 MHz 684,75 MHz 

48 686 - 694 MHz 687,25 MHz 692,75 MHz 

49 694 - 702 MHz 695,25 MHz 700,75 MHz 

50 702 – 710 MHz 703,25 MHz 708,75 MHz 

51 710 – 718 MHz 711,25 MHz 716,75 MHz 

52 718 – 726 MHz 719,25 MHz 724,75 MHz 

53 726 - 734 MHz 727,25 MHz 732,75 MHz 

54 734 - 742 MHz 735,25 MHz 740,75 MHz 

55 742 - 750 MHz 743,25 MHz 748,75 MHz 

56 750 - 758 MHz 751,25 MHz 756,75 MHz 

57 758 - 766 MHz 759,25 MHz 764,75 MHz 

58 766 - 774 MHz 767,25 MHz 772,75 MHz 

59 774 - 782 MHz 775,25 MHz 780,75 MHz 

60 782 - 790 MHz 783,25 MHz 788,75 MHz 

61 790 - 798 MHz 791,25 MHz 796,75 MHz 

62 798 - 806 MHz 799,25 MHz 804,75 MHz 

63 806 - 814 MHz 807,25 MHz 812,75 MHz 

UHF B-IV 

64 814 - 822 MHz 815,25 MHz 820,75 MHz 
1.5. taula. UHFko kanalak eta maiztasunak (jarraipena). 
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BANDA KANALA MAIZTASUN-MUGAK 
IRUDI-

-GARRAIATZAILEA 
SOINU-

-GARRAIATZAILEA 

65 822 - 830 MHz 823,25 MHz 828,75 MHz 

66 830 - 838 MHz 831,25 MHz 836,75 MHz 

67 838 - 846 MHz 839,25 MHz 844,75 MHz 

68 846 - 854 MHz 847,25 MHz 852,75 MHz 

UHF B-V 

69 854 – 862 MHz 855,25 MHz 860,75 MHz 
1.5. taula. UHFko kanalak eta maiztasunak (jarraipena). 

 

1.4 Irrati-telebistako uhinen hedapena 
 

Irratiko eta telebistako uhinak elektromagnetikoak dira eta argiaren abiaduran hedatzen dira 

(300.000 km/s). Antenak edo errepikagailuak, seinalea igortzen duenean, bere inguruan eremu 

elektromagnetikoa sortzen du, baina hura ahulduz doa distantzia handitzearekin batera. 

 

Uhin horiek lurretik (lurraren azaletik) eta airetik (lurretik ionosferarantz, eta han islatuz) zabaltzen 

dira. Airetik zabaltzen diren uhinak gutxiago ahultzen dira distantziarekin, eta telekomunikazioen oinarria 

dira. Bide zuzenean hedatzen dira, eta bidean beste antenaren bat topatzen badute bertan indar 

elektroeragilea sortzen dute, telebista ikusteko erabiliko dena, hain zuzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3. irudia. Mendi-tontorrean jarritako errepikagailua. 

 

Seinalea ondo hartzeko igorleak eta hartzaileak aurrez aurre egon behar dute. Hori, gehienetan, 

ezinezkoa da, eta eraginkortasun handiagoa lortzeko, antena errepikatzaileak toki altuetan ezartzen dira 

(1.3 irudia); horrela mendi artean dauden erabiltzaileen antenek ere seinaleak har ditzakete. 

 

Lainoetan edo atmosferako hainbat geruzatan ere erreboteak izan daitezke eta hedapen handiagoa lor 

daiteke, baina fenomeno horiek ez dira egonkorrak eta instalazioaren kalitatea ezin da horietan oinarritu. 
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Antenaren parean eraikuntza altuago bat edo mendi bat badago, zuzenean hartzea galarazi egiten 

du eta seinalea asko ahultzen da. Besteetan, bi antenen artean dauden elementu horiek seinalearen 

errebotea sortzen dute eta etxeko antenak bi seinale har ditzake (1.4 irudia), zuzenekoa eta islatua, eta 

telebistan irudi faltsuak sor daitezke (1.5 irudia). Hori saihesteko, antena hautakorragoa jarri edo 

antenaren norabidea aldatu behar da, eragin hori desagertu arte. Horrela, seinalea txikiagoa izango da, 

baina irudi bikoitzaren arazoa konponduta egongo da. 

 

  

 

 

 

 

 

1.4. irudia. Mendian islaturiko seinalea. 1.5. irudia. Irudi bikoitza. 

 

1.5 Unitateak 
 
Sistema elektrikoan erabiltzen diren magnitudeak eta unitateak antenen instalazioetarako ere 

baliagarriak dira, eta potentzia, tentsioa, intentsitatea, erresistentzia eta maiztasuna adierazten dituzte:  

 

 Potentzia: watt (W); miliwatt (mW= 10 –3 W), mikrowatt (µW= 10 –6 W) 

 Tentsioa: volt (V); milivolt (mV= 10 –3 V), mikrovolt (µV= 10 –6 V) 

 Intentsitatea: ampere (A); miliampere (mA= 10 –3 A), mikroampere (µA= 10 –6 A) 

 Erresistentzia: ohm (Ω); kiloohm (kΩ = 10 3 Ω); megaohm (MΩ = 10 6 Ω) 

 Maiztasuna: hertz (Hz); megahertz (MHz = 10 6 Hz); gigahertz (GHz = 10 9 Hz) 

 

Hala ere, badago asko erabiltzen den beste unitate bat: dezibela (dB). 

 
Dezibelak bi magnituderen arteko erlazioa ematen du formula logaritmikoa erabiliz, eta antenen 

instalazioetan sarrerako seinalea eta irteerako seinalea honela erlazionatzen ditu: 

 
     G: Irabazia 

G (dB) = 20 log (Vi / Vs)  Vi: irteerako seinalea 

Vs: sarrerako seinalea 

 
Beraz, dezibeletan ari garenean bi seinaleren arteko proportzioaz ari gara. 

 
Unitate hori erabiltzeak kalkulua asko errazten du, zeren eta, irabaziak metatu behar direnean, 

dezibelak batu egiten bait dira, eta galerak erantsi behar direnean, kenketa egiten baita. 

Irudi nagusia 
Irudi errepikatua 
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Adibidez, 15 dB-eko bi anplifikadore elkarren segidan jartzen baditugu, sistemak 30 dB-eko irabazia 

izango du. Jarraian 10 dB-eko motelgailua jartzen bada, sistemak 20 dB-eko irabazia izango du. 

 

Puntu bakar bati buruz aritzeko (bigarren seinalea ez dagoenean), telekomunikazioetan asko 

erabiltzen den beste unitate bat bada: dBµV (mikrovolt-dezibela) 

 

Unitate horrek 1 µV-eko tentsioa duen puntua hartzen du erreferentziatzat, eta horrela, beste seinale 

guztiek horrekiko duten aldea adierazten dute. 

 

Adibidea 
 

1.6 irudian ikusten den sistemaren sarreran (S) 50,1 µV-eko seinalea dago. Irteeran (I) izango den 

seinalea kalkulatzeko pauso hauek emango dira: 

 

 Sarrerako tentsioa mikrovolt-dezibeletara aldatu 

 Kableen moteltzea negatiboa da 

 Anplifikadorearen irabazia positiboa 

 

 

 

 

 

 
1.6. irudia. 

 

1.6 taulan begiratu: S = 34 dBµV 

 

I = 34 – 7 + 25 – 7 = 45 dBµV 

 

Horrela, anplifikadore baten ezaugarrietan, irteeran gehienez 110 dBµV-eko seinalea eman 

dezakeela ikusten bada, horrek hau adierazten du: lehen emandako formula erabiliz gero, irteeran 316 

mV emateko gai dela. 

 

Kalkulu hori maiz egiten da, eta formula erabili gabe, era errazean egin daiteke, 1.6. taulan azaltzen 

diren volten eta mikrovolt-dezibelen arteko baliokidetasunak erabiliz. 

 

Taula horretan ezkerreko zutabean dauden zenbakiek mikrovolt-dezibelen hamarrekoak adierazten 

dituzte, eta taularen lehenengo lerroan dauden zenbakiek, unitateak. 

G1 = - 7 dB 
G2 = 25 dB 

G3 = - 7 dB 

S I 
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Beraz, eta lehen jarri dugun adibide bera erabiliz, ezaugarrietan anplifikadore baten irteeran 

gehienez 110 dBµV-eko seinalea eman dezakeela ikusten badugu, taulan begiratu, eta 316 mV-eko 

balioa azaltzen zaigula ikusiko dugu (formula erabiliz lortu dugun balio bera). 

 

Hona hemen beste adibide bat: osagai batek 65 dBµV ematen badu, hori zenbateko tentsioa den 

jakiteko, taulan ezkerreko zutabean 60 zenbakia duen lerroa bilatu, gero goiko lehenengo lerroan 5 

zenbakiko zutabeari begiratu, eta, lerroak eta zutabeak elkar gurutzatzen duten puntuan, 1.8 mV 

aurkituko dugu. 

 

1.6 taularen eskuineko zutabean tentsioaren unitateak azaltzen dira (µV, mV eta V). 

 

dBµV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

0 1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 µV 

10 3.2 3.5 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 7.9 8.9 µV 

20 10 11.2 12.6 14.1 15.9 17.8 20 22.4 25.1 28.2 µV 

30 31.6 35.5 39.8 44.7 50.1 56.2 63.1 70.8 79.4 89.1 µV 

40 100 112 126 141 159 178 200 224 251 282 µV 

50 316 355 398 447 501 562 631 708 794 891 µV 

60 1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 mV 

70 3.2 3.5 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 7.9 8.9 mV 

80 10 11.2 12.6 14.1 15.9 17.8 20 22.4 25.1 28.2 mV 

90 31.6 35.5 39.8 44.7 50.1 56.2 63.1 70.8 79.4 89.1 mV 

100 100 112 126 141 159 178 200 224 251 282 mV 

110 316 355 398 447 501 562 631 708 794 891 mV 

120 1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 V 
1.6. taula. Tentsioaren eta mikrovolt-dezibelen arteko baliokidetasunak. 
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22  LLUURRRREEKKOO  IINNSSTTAALLAAZZIIOOAAKK  
 

2.1 Instalazio-motak 
 

Telebista-seinalea banatzeko hainbat instalazio-mota dago, eta osagaien kopurua eraikinaren 

ezaugarrien araberakoa izango da. 

 

Hala ere, instalazioak bi talde handitan sailka daitezke: 

 

 Banakako instalazioak: Telebista-seinalea etxebizitza bakar batean banatzen dutenak. 

Hartune bat baino gehiago izan dezakete. Osagaiak eta horien ezaugarriak diseinu xume 

baten bidez kalkulatzen dira. 

 

 Instalazio kolektiboak: Bizilagun askotako eraikuntzetan egiten direnak. Handiagoak izaten 

dira, eta, galerak handiagoak direnez, diseinu egokia behar dute. Instalazioan sortzen diren 

galerak saihesteko, buru-ekipoan anplifikadore indartsua izatea beharrezkoa da. 

 

2.2 Instalazio kolektiboetako osagaiak 
 

Instalazio horiek aztertzean erabiltzen diren parametroak eta ikusten diren osagaiak banakako 

instalazioetarako ere erabilgarriak dira. Beraz, hemen esaten den guztia haietan aplika daiteke. 

 
Instalazio guztiek hiru atal nagusi dituzte (2.1 irudia): 

 
 Seinaleen hartze-sistema 

 Buru-ekipoa 

 Banaketa-sarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1. irudia. Instalazioaren atalak. 

Hartze- 
-sistema 

Buru- 
-ekipoa 

Banaketa- 
-sarea 
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Orokorrean, instalazio kolektiboen sistemetan ondoko osagai hauek aurki daitezke: 

 
 Antenak 

 Aurreanplifikadoreak 

 Banda zabaleko anplifikadoreak 

 Kanal bakarreko anplifikadoreak 

 Elikatze-iturriak 

 Bihurgailu eta moduladoreak 

 Iragazki, motelgailu, nahasgailu eta ekualizadoreak 

 Banagailu, deribadore, hartune- eta igarotze-kutxak 

 Kable ardazkidea 

 

Horrez gain, bestelako osagai batzuk ere aurkituko ditugu, besteak beste: konektoreak, kargak eta, nola 

ez, dagozkien elikatze-iturriak. Antena-instalazio kolektiboa ondo ulertzeko eta, ondorioz, lehen aipaturiko 

osagai bakoitzaren eginkizuna hobeto aztertzeko, instalazioa honako atal hauetan bana dezakegu: 

 

a) Seinaleak hartzeko-sistema 
 

Sistema hori dugu seinaleak jasotzeaz arduratzen den gailu-multzoa. Telebista-seinaleak igorleetatik 

eta errepikagailuetatik etortzen dira, eta uhin hertziarren bidez zabaltzen dira. Haren ohiko kokapena 

kanpoaldean da, teilatuetan edota eraikuntzetako goiko aldean. 

 

Ondoko gailuak ditu: 

 
 Antenak 

 Aurreanplifikadoreak 

 Euskarri mekanikoak 

 

b) Buru-ekipoa 
 

Buru-ekipoak hartzeko-sistematik datozen seinaleak jasotzen ditu, eta erabiltzaileak behar dituen 

kalitate-baldintzetara egokitzeaz arduratzen da. Orokorrean, eraikuntza barruan kokatzen da, seinaleak 

hartzeko-sistematik gertu, komunitatearen gune batean. 

 

Instalazioaren gune nagusia dela esan daiteke, eta instalazioan dauden ia gailu eraginkor guztiak 

ditu (2.2 irudia), hau da: 
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2.2. irudia. Buru-ekipoa (IKUSI). 

 

 Banda zabaleko anplifikadoreak 

 Kanal bakarreko anplifikadoreak 

 Bihurgailuak 

 Moduladoreak 

 

Halaber, gailu hauek ere osatu ohi dute buru-ekipoa: 

 
 Iragazkiek 

 Nahasgailuek 

 Ekualizadoreek 

 Motelgailuek 

 

d) Banaketa-sarea 
 

Buru-ekipoaren irteeran dauden seinaleak jaso eta instalazioan dauden erabiltzaileen hartuneetara 

banatzen ditu. Eraikin osoan zehar zabaltzen da, azken erabiltzailearen hartuneraino. 

 

Kable ardazkideek eta konektoreek ez ezik, gailu hauek ere osatzen dute banaketa-sarea: 

 
 Banatzaileek 

 Deribadoreek 

 Hartune- eta igarotze-kutxek 

 

Kontuan hartu behar da, erabiltzaileen hartuneetara (2.3 irudia), seinalea banatzeko erabiltzen den 

instalazioan, hainbat galera sortzen direla. Horregatik, banaketa-sarea oso ondo kalkulatu behar da, 

hartuneetan seinale egokia eduki ahal izateko, bai mailaz bai kalitatez. 
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2.3. irudia. TB hartunea (FAGOR). 

 

Arestian aipaturiko gailuen banan-banako azterketari ekingo diogu. 

 

2.3 Seinaleak hartzeko-sistemaren osagaiak 
 

 Antenak 
 

Irrati-seinaleen difusioan irradiatzen den energiaren tamainagatik, erabiltzen diren maiztasunak eta 

hauen irismena dela eta, antena-motak ez du, oro har, garrantzi handirik. Kable-zati bat edo ferritazko barra 

baten inguruan bildutako harilkatu bat nahikoa izaten da, gehienetan, hala moduzko antena osatzeko. 

 

Horregatik, hainbat pertsonak uste du telebistaren funtzionamendu egokia, haren kalitatean datzala, 

eta ez, antenaren nolakotasunetan. Hori guztia telebista-seinalea zer den eta igortzen diren uhinen 

nolakotasuna behar bezala ez ezagutzearen ondorioa da. 

 

Seinalea gaizki hartzen denean, teknikariak, arreta bera erabiliz, bai hargailuaren funtzionamendua, 

eta bai antenaren instalazioa aztertu behar ditu. Ondo instalatutako antena batek era egokian ateratzen 

dio etekina edozein telebistari. 

 

Hainbat kasutan, eta beti banakako instalazioetan, telebistak normal lan egin dezan, nahikoa izaten 

da barruko antena (adarrak) jartzea, baldin eta antena-igorlearen inguruan dagoen edota seinale 

nahikoa egonda, telebistaren eta antena-igorlearen artean oztopo fisiko garrantzitsurik ez badago. 

 

Hala ere, kanpoko antena jartzea gomendatzen da (2.4 irudia), etekin hobea lortzen da eta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. irudia. Lurreko antena (FAGOR). 
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Oinarrian, telebistako antenak bete beharreko ezaugarriak hauexek dira: 

 

 Seinalea ondo hartzea. Seinale txikiko guneetan batez ere, irabaziak ahalik eta handiena 

izan behar du. 

 

 Egoitza, mendi eta abarretan islatu diren seinaleak ez hartzea; izan ere, irudi faltsuak 

(mamuak) edo konposatuak eragin baititzake. 

 

 Sistema beraren seinaleen islapena saihestea, egokiena den antena aukeratuz. 

 

 Ahalik eta interferentzia gutxien jaso behar du. 

 

 Ahalik eta kanal gehien hartzeko erabilgarria izan behar du. 

 

 Antenaren ezaugarriak 
 

Telebistako antenaren kalitatea zehazten duten parametrorik garrantzitsuenak hauek dira: 

 

 Norabidetasuna 
 

Antenak, espazioan zehaztutako norabide mugatu batean, potentzia xurgatzeko edo igortzeko duen 

ahalmenari esaten zaio. 

 

 Irabazia 
 

Antenak hartzen duen seinalearen potentzia eta erreferentzia den beste antenak hartzen duen 

potentziaren arteko erlazioa ematen digu. 

 

Erabiltzen diren erreferentzia-antenak bi dira: 

 
 Dipolo 1/2an 

 Igorle isotropikoa (espazioaren norabide guztietara eta indar berberaz irradiatzen duen antena) 

 

Bigarren kasuari dagokion irabazia dezibel isotropikoetan (dBi) ematen da. 

 

Lehenengo eta bigarren antenen arteko konstantea 2,1 dB-ekoa da, hau da, dipolo 1/2an dagoen 

irabazia isotropikoarena baino 2,1 aldiz handiagoa izango da.  
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P 

Aurrea/atzea 
erlazioa 

M 

-3dB 

180o 

 

 Uhin-sortaren zabalera 
 

Irabazi maximoa (P) 3dB jaisten den puntuetatik pasatzen diren marra zuzenek zehazten dute uhin-

-sortaren zabalera. Ezaugarri hori, 2.5 irudian, M letrak adierazten du. Gradutan ematen da, eta norabide 

bertikalean eta horizontalean zehazten da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5. irudia. Antenaren irradiazio-diagrama. 

 

 Aurrea/atzea erlazioa 
 

Seinale gehien hartzen duen norabidean dagoen irabazia eta kontrako norabidean (180º) dagoen 

irabaziaren arteko erlazioa da (adibidez > 25dB). 

 

 Banda-zabalera 
 

Maiztasun-tartea da, non antenak dituen ezaugarriak (irabazpena, norabidetasuna, etab.) mantentzen 

baitira (ekoizleek kanal-zenbakien bidez ematen dituzte). 

 

 Haizearekiko erresistentzia 
 

Ezaugarri hori mekanikoa da, baina antenaren kokalekuaren arabera kontuan hartzekoa. Berak 

markatuko digu nolako euskarri metalikoak (postea, dorretxoa, tirante metalikoak, etab.) jarri beharko 

ditugun antenak luzaroan bere tokian iraun dezan (N unitateaz ematen da). 

 

 Maiztasunarekiko erantzun-kurba 
 

Antena bakoitzak bere ezaugarriak ditu eta irabazia maiztasunaren arabera aldatu egiten da.  

2.6 irudian ikusten denez, antena hori UHF banda osoan, (21 eta 69. kanalen artean) lan egiteko 

diseinatu bada ere, kanal guztietan ez du irabazi bera ematen. 21. kanalean 8 dB irabazten baditu, 

60.ean 14 dB-eko irabazia ematen du. 
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2.6. irudia. Maiztasunarekiko erantzuna. 

 

Badira antena hautakorragoak, kanal-kopuru mugatuentzat diseinatuak (adibidez 24-36. kanalentzat). 

 

 Antena-motak 
 

Telebistako antena-mota asko dago, baina normalean uhin-luzeraren erdiko antenan (2.7 irudia) 

oinarritutako elementu erresonanteak erabiltzen dira, hala nola, Yagi antenak edo dipolo-paneleko 

antenak.  

 

 

 

 

 
2.7. irudia. Dipolo tolestua. 

 

 Yagi antenak 
 

Yagi antenak dipoloa, pantaila-erreflektorea eta osagarri bideratzaile bat edo batzuk izaten ditu 

(2.8 irudia). 

 

 

 

 

 

 
2.8. irudia. Yagi antena. 

λ/2  

Erreflektorea

Dipoloa 
Bideratzaileak 
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Dipoloaren eginkizuna seinaleak hartzea da, eta beharrezkoa den kanalaren maiztasunean, 

erresonantzian, sartzeko neurri egokiak edukiko ditu. 

 

Dipolo atzean dagoen erreflektoreak atzetik etor daitekeen seinalea oztopatu egiten du, eta era 

berean, aurretik datorrena indartu egiten du. 

 

Erreflektorea bakarra, bikoitza edo pantaila modukoa izan daiteke, eraginkortasuna handitzeko. 

 

Dipolo aurrean jarritako barra bideratzaileek seinaleen uhin-sorta estutu egiten dute, eta aldi berean 

luzatu ere bai. Horrela, urrundik datorren seinalea hobeto jaso daiteke, eta, antena bera norabidetasun 

handiagokoa denez, alboetatik datozen eta nahi ez diren seinaleak errazago ezaba daitezke. 

 

 Panel-antena 
 

Lurreko telebista-seinaleak jasotzeko oso erabilia da. Antena horrek dipolo-kopuru bikoitia darama 

(2 edo 4, kasu gehienetan). 

 

Dipoloen eraginak handitu egiten dira eta, horrela, irabazi ertaineko eta banda-zabalera oneko 

antena lortzen da (2.9 irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.9. irudia. Panel-antena. 

 

 Aurreanplifikadoreak 
 

Aurreanplifikadoreak banakako instalazioetan zein kolektiboetan erabiltzen diren gailuak dira. Horiek 

ipintzea ez da beti nahitaezkoa izaten, eta jartzea edo ez, hartzen den seinale-mailaren araberakoa izango 

da. Antenak emandako seinale-maila nahikoa bada, ez da aurreanplifikadorearen beharrik izango. 

 

Antenak jasotako telebista-seinaleak bi osagai ditu: seinale erabilgarria eta zarata-seinalea. Zarata-

-seinalea errepikagailutik etxeko antenarainoko bidean gehituz doan zarata atmosferikoaren ondorioa da. 
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Aurreanplifikadorearen betebeharrak hauexek dira: antenatik datorren seinalea jasotzea eta, 

zaratarik gehitu barik (zarata-sormen baxukoa), seinalearen maila handitzea, hurrengo gailuetan landu 

ahal izateko. 

 

Aurreanplifikadorea osagarri anplifikatzailea da eta bere ezaugarri nagusia, esan bezala, zarata-

-sormen baxukoa izatea da; potentzia-irabazia eta irteerako tentsioak anplifikadoreetan garrantzitsuak 

badira ere, hemen ez dute horrelako baliorik hartzen. 

 

Antenatik gertu kokatu behar da; izan ere, kable-zatia luzea izanez gero, seinale-maila murriztu egin 

bailiteke anplifikadorearen sarreran. Beraz, antenan bertan ipin daiteke, edo bestela, antenaren mastan. 

Gailu horien elikadura jaitsierako kable ardazkidearen bidez egiten da. 

 

Anplifikazio-motaren arabera, aurreanplifikadoreak banda zabalekoak edo kanal bakarrekoak 

izan daitezke. 

 

2.4 BURU-EKIPOKO OSAGAIAK 
 

 Anplifikadoreak 
 

Dagoen seinalearen maila handitzeaz arduratzen den gailua da. Haren irteeran edukiko duen 

seinale-maila sarrerakoa baino handiagoa izango da. 

 

Ohiko parametroak: 

 

 Irabazia (G): dB-etan neurtzen da, eta irteeran dagoen seinale-maila (Si) eta sarreran 

dagoenaren (Ss) arteko aldea adierazten du. G = Si -Ss 
 

 Zarata-irudia: dB-etan adierazten da eta seinaleari gehitzen zaion zarata-kopurua da. 
 

 Irteerako tentsio maximoa: milivoltetan, dBmV edo dBµV-etan adierazten da, eta anplifi-

kadoreak irteeran, distortsio barik, eman dezakeen seinale-maila adierazten du. 
 

 Sarrera/irteerako itzulera-galera: dB-etan adierazten da. Anplifikadorearen eta konektaturik 

dagoen sarearen arteko egokitzapen-neurria da. 

 

Anplifikadorea hautatzea erabilpenaren arabera egingo da. Beraz, arestian aipaturiko ezaugarriek ez 

dute garrantzi bera; izan ere, instalazio guztiak ez baitira berdinak. 

 

Ildo horretan, eta lehen ikusi dugun bezala, aurreanplifikadorea anplifikadore-mota bat da, non 

zarata-irudiaren ezaugarriak lehentasuneko garrantzia baitu. 
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Aitzitik, instalazio kolektiboetan banaketa-sareak eragindako galerak handiak izaten dira, eta, 

horregatik, anplifikadorearen irteeran tentsio handia emateko gai izango da. Horrela, banaketa-sareak 

sortzen dituen galerak konpentsatzea lortuko da. 

 

Hortaz, anplifikadore-mota asko dago, bakoitzak instalazio berean bere eginkizun berezia betetzen 

duela. Besteak beste: aurreanplifikadoreak (arestian ikusiak), buru-ekipoko anplifikadoreak (behar adinako 

seinale-maila lortzeko eta galerak saihesteko), lineako anplifikadoreak (buru-ekipotik urrun dauden 

guneetan seinale-maila ona edukitzeko), etxe barruko anplifikadorea (apartamentukoa) eta abar. 

 

Oro har, anplifikadoreak talde handi bitan bana daitezke: 
 

a) Kanal bakarreko anplifikadoreak 

b) Banda zabaleko anplifikadoreak: 

 

 Multikanalak (banda oso bat) 

 Multibanda (banda batzuk) 

 

 Kanal bakarreko anplifikadorea 
 

Kanal bakar bat baino ez du anplifikatzen, eta sarreran dauden beste kanal guztiak baztertu egiten 

ditu. Kanal horiek baztertzeko ezaugarria hautakortasuna edo selektibitatea da eta dB-etan neurtzen da. 

 

Sistema hori modulu desberdinez osatzen da. Ekipoarekin batera elikatze-iturria jartzen da, 

ekipoaren mutur batean, eta jarraian, gainerako modulu anplifikadoreak. Hartu nahi den kanal bakoitzeko 

anplifikadore bana jarriko da (2.10 irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.10. irudia. FAGOR etxeko anplifikadoreak. 

 

Egun, buru-ekipoko kanal bakarreko anplifikadoreek Z teknika erabiltzen dute moduluen arteko 

konexioak egiteko. Teknika horrekin anplifikadorearen sarreran, kanalen auto-banaketa egiten da eta 

auto nahastea irteeran. Horretarako, sarrera eta irteera bina dituzte, haien arteko konexioa gauzatu ahal 

izateko. Ekipo osoko irteerako seinalea bi izkinetatik har daiteke. 
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Anplifikadore-mota horietan, hala sarrera biek nola irteera biek, 75 Ω-eko inpedantzia dute, eta 

sarrera edo irteeraren bat konektaturik egon ezean, 75 Ω-ekin kargatu egin behar da. 

 

Kanal bakarreko anplifikadoreek motelgailua izaten dute, eta horren bitartez anplifikadorearen 

irabazia doi daiteke, ekipoko kanal guztien irteeran antzeko maila lortzeko. 

 

Kanal bakarreko anplifikadore batzuek irabaziaren erregulazioa automatikoki egiten dute, eta CAG 

(Irabaziaren kontrol automatikoa) gailua dute. Gailu horrek, sarrerako seinalearen maila aldatuz gero, 

irabazia ere aldatuz erantzuten du, irteerako seinale-maila egonkor mantenduz. 

 

 Banda zabaleko anplifikadorea 
 

Banda zabaleko anplifikadoreak banda oso bat edo banda batzuk anplifikatzen dituzten gailuak dira 

(2.11 irudia). Sarrera-kopuruaren arabera honako atal hauetan banatzen dira: 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.11. irudia. Banda zabaleko anplifikadorea. 

 

a) Sarrera bakarrekoa anplifikadoreak 

b) Sarrera anitzeko anplifikadoreak 

 

Lehenengoek, zirkuitu anplifikadore bakar batez, banda guztien anplifikazioa gauzatzen dute. 

 

Aitzitik, banan-banako motelgailua duten banda zabaleko anplifikagailuek zirkuitu anplifikadore bana 

daramate sarrera bakoitzeko (VHF, FM eta UHFrako) 

 

Banan-banakoek, besteak beste, abantaila nagusi bat dute: kanal-kopurua handitzen denean, eta 

kanal horiek banda ezberdinetan badaude, motelgailu bakarrekoek baino irteerako tentsio-maila 

handiagoa mantentzea lortzen dute. Aldi berean, bandakako ekualizazioa onartzen dute. 

 

Banda zabaleko anplifikadoreen sarrera-kopurua modeloaren araberakoa izaten da. Horrek, 

banatzailerik erabili barik, antena-jaitsiera batzuen anplifikazioa egiteko aukera ematen du. 
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 Bihurgailuak 
 

Sarrerako kanal bat irteerako beste bat bihurtzen du. Oinarrizko funtzionamendua, barruko oszi-

ladoreak sortzen duen maiztasuna eta sarrerako maiztasunak konbinatzean datza. Irteerako iragazki 

batzuen bitartez nahi ditugun maiztasunak soilik hautatuko ditu. 

 

Barruko osziladoreak sortutako maiztasunak oso garbia izan behar du, eta sarrerako kanalaren 

bideo-garraiatzailearen eta irteerako bideo-garraiatzailearen arteko kenketaren berdina izango da. 

 

Bihurgailua erabiltzea, hartunez beteriko instalazioan edota azken hartunerainoko kable ardazkidearen 

luzera oso handia denean gomendatzen da. Kasu horietan komenigarria izaten da seinalea VHFko 

kanaletara aldatzea. UHFko kanalen maiztasunak oso banandurik daudenean ere gomendatzen da hura 

erabiltzea, zeren eta, zailtasun handiak izaten baitira ekualizazioa lortzeko. 

 

Halaber, jasotzen diren kanalak elkarren ondoan badaude, bihurgailuen bidez urrundu egingo 

lirateke, eta kanalen arteko elkarreragiketak saihestea ere lortuko litzateke. 

 

 Moduladoreak 
 

Moduladoreak bideo- eta soinu-seinaleak erabiliz, irrati-maiztasunaz modulatutako kanal bat 

sortzea lortzen dute. 

 

Telebistako zirkuitu itxian, bideo-erreproduktoreetatik datozen seinaleak sarean banatzeko, bideo-

-zainketa duten sistema kolektiboetan eta antzeko kasuetan erabil daitezke. 

 

 Nahasgailuak 
 

Telebista-seinalea hainbat kabletatik jasotzeko (sarrera ezberdinetatik) eta irteera bakarretik, kable 

bakarra erabiliz, kanalizatzeko egokituta dagoen gailua da. 

 

Bete beharreko baldintza nagusiak hauek dira: 

 

 Sarreren eta irteeraren artean egokitzapen ona 

 Maila txikiko galerak 

 Beste osagaien irteerak egoki baztertzea 
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G (dB) 

Kanalak 24 25 26 

- 20

0

G (dB) 

Kanalak 30 31 32 

- 20

0
A 

B 

 

Erabileraren arabera ere hainbat mota dago: 

 

 Antena-kutxako nahasgailua 

 Mastako nahasgailua 

 Lineako nahasgailua 

 

 Iragazkiak 
 

Maiztasun edota kanal zehatz bat hautatzeko egokitutako gailuak dira. 

 

Sarrera-galerak eta alboko kanalak baztertzea dira haren ezaugarri garrantzitsuenak. Sarrera-galerak 

iragazkiaren sarrera eta irteeraren artean izango den galera (dB-etan) adierazten du. Baztertzeak, ordea, 

iragazkiak nahi ez diren maiztasunak atzera botatzeko duen ahalmena adierazten du (dB-etan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.12. irudia. Iragazkien erantzun-kurbak. 

 

2.12 “A” irudian banda-iragazkiaren erantzun-kurba ikusten da. Kasu horretan, 31. kanala ondo 

pasatzen da eta beste guztiek 20 dB-eko galera izango dute. 

 

Beste iragazki-mota bat tranpa-iragazkia da. Horrek nahi ez diren maiztasunak ezabatu egiten ditu. 

Horrelako baten erantzun-kurba 2.12 “B” irudian ikusten da. Kanal guztiak ondo pasatzen dira, 25. 

kanala izan ezik; horrek 20 dB-eko galera izaten du. 
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 Motelgailua 
 

Instalazioan bertan sartzen diren lekuan, seinalea moteldu egiten dute. 

 

Hainbat seinaleren arteko mailak orekatzeko, saturazioak saihesteko, eta abarrerako erabiltzen dira, 

eta kanal guztiei galera berbera sortarazten diete. 

 

 Ekualizadorea 
 

Sarreretan dauzkagun seinale-mailak irteeran orekatzeaz arduratzen diren gailu elektronikoak dira. 

 

Seinale-maila ezberdina duten bi, hiru edo telebista-kanal gehiago duten instalazioetan erabiltzen 

dira. Maila guztiak parekatzeko kanal batzuk besteak baino gutxiago anplifikatzen dituzte. 

 

Gaur egun ez dira osagai independiente moduan erabiltzen, banda zabaleko hainbat anplifi-

kadoretan integratuta baizik. 

 

2.5 Banaketa-sarearen osagarriak 
 

 Kable ardazkidea 
 

Eraikuntza barruan telebista-seinalea banatzeko kable ardazkidea erabiltzen da. Bi elementu eroale 

ditu, bata bestearen inguruan eta elementu isolatzaile batez aldendurik (2.13 irudia). Erdiko eroalea 

aktiboa da eta kanpoko eroalea masa-saretxoa da (bi osagai izan ditzake: saretxoa eta aluminio-

-paperezko geruza). 

 

 

 

 

 

 
2.13. irudia. Kable ardazkidearen ebakidura. 

 

Masa-saretxoak aktiboa kanpoko seinale elektromagnetikotik babestu egiten du. 

Kanpoko isolatzilea 

Masa saretxoa 

Barruko isolatzailea 

Aktiboa 
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 Banagailuak 
 

Sarrerako seinalea hainbat irteeratara banatzen duen gailua da. Sarrera bakar batetik irteerako linea 

batzuk lotzen ditu (2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.14. irudia. Banagailua. 

 

Kontuan eduki beharreko baldintza garrantzitsuenak hauexek dira: 
 

 Lan-maiztasuna 

 Irteera-kopurua 

 Banaketa-galera (dB) 

 Irteeren arteko baztertzea (dB) 

 

Lan-maiztasunaren arabera bi muga azaltzen dira: UHFrako (≅ 860 MHz) edo FIrako (≅ 2.300 MHz). 

 

2, 4, 6 eta 8 irteerako banagailuak aurki daitezke, etxe ekoizlearen arabera. 

 

Banaketa-galerak seinaleak, banatzailea zeharkatzean, izango dituen galerak azaltzen ditu. 

 

Irteeren arteko baztertzea garrantzi handiko parametroa da; izan ere, irteera batean dauden seinale 

parasitoak, edota ondoko beste irteera guztiekiko desegokitzapenak nolako eragina duen jakinarazten baitu. 

 

FI instalazioetan, osagai aktiboak elikatzeko korronte zuzena pasatzen uzten ote duen kontuan 

hartzeko beste ezaugarri bat da. 
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 Deribadoreak 
 

Jaitsierako banaketa-linea nagusian adarrak sortzeko erabiltzen den osagaia da; seinalearen zati bat 

hartzen du ia eraginik sortu gabe (2.15 irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.15. irudia. Deribadorearen galerak. 

 

Sarreraren eta irteeraren egokitzapenaz gain, ezaugarri garrantzitsuak hauexek dira: 

 

a) Deribazio-galerak (dB) 

b) Igarotze-galera (dB) 

c) Irteeren arteko baztertzea (dB) 

 

Deribazio-galerak (a): sarrera eta deribazio-irteeretako seinaleen arteko aldea adierazten du 

(dB-etan). 

 

Igarotze-galerak (b): sarrerako seinalea eta linea-irteeraren artekoa zenbat dB murriztuko den 

islatzen du. 

 

Deribazio-galeraren eta igarotze-galeraren maila ezberdinak dituzten deribadoreak egiten dira, 

jaitsierako linearen seinaleak ahuldu egiten direlako, eta galera horiek orekatzeko. Ekoizle bakoitzak 

aholkatzen du zein deribadore erabili kasu bakoitzean. 

 

Galerak eta ezaugarriak ezagutzeko, ekoizleek ateratzen dituzten ezaugarrien katalogoak ikuskatu 

behar dira. 

 

 Hartune-kutxak 
 

Telebistako sarreran banaketa-sarearen seinalea ezartzeko aukera ematen digun osagaia da (2.16b. 

irudia). Hartune-kutxetan kontuan eduki beharreko ezaugarri garrantzitsuenak hauexek dira (2.16a. irudia): 

a 

b c 
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2.16a. irudia. Hartune-galerak. 2.16b. irudia. Hartunea. 

 

a) Deribazio-galerak (dB) 

b) Igarotze-galerak (dB) 

c) Irteeren arteko baztertzea (dB) 

 

Etxe barruko banaketa-sarean zehar kokatzen dira, eta bertatik pasatzen den kableak beste 

kutxetaraino segitu behar du. Ildo horretan igarotze-kutxak hartunedun deribadoreak direla esan daiteke. 

 

Hartunea banaketa-sarearen azken puntua denean, igarotze-galerarik ez du, eta, kasu horietan, 

hartune egokiak hautatu behar dira.  

 

Egun, satelite-seinalea FI maiztasunean banatu ahal izateko bi eta hiru konexio-puntu dituzten hartuneak 

erabiltzen dira. Bikoa bada, ar konexioak telebista-seinalea ematen du, eta eme konexioak FI satelite-

-seinalea. Hiru konexiokoa bada, FM, UHF eta SAT konexioak egiteko hiru puntu bereizi izango ditu. 

 

2.6 Eremu-neurgailua

 

Antenen instalazioetan neurri asko eta baieztapen ugari egiten dira, eta lan hori errazteko eremu-

-neurgailua erabiltzen da (2.17 irudia). 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.17. irudia. Eremu-neurgailuaren pantaila. 

a 

b 

c 
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Aparatu hori bereziki diseinatu da telebista-seinaleak hartzeko eta banatzeko sistemetan instalazioa 

eta mantentze-lanak burutzeko, eta telebista- eta irrati-seinaleen maila eta kalitatea ikuskatzeko eta 

neurtzeko ere bai, sarrera bertatik azken hartuneraino. 

 

Egun, aparatu txikiak eta eramangarriak ekoizten dira, teilatuetan eroso mugitu ahal izateko, eta, 

gainera, gero eta prestazio gehiago dituzte. 

 

Aparatuok banda guztietako neurketak egiteko prestatuta daude, bai lurrekoak (VHF, FM, UHF), bai 

satelitekoak (FI) neurtzeko. 

 

Neurketen emaitza pantailan bertan ematen dute, eta seinale-maila, maiztasuna/kanala, banda eta 

beste hainbat informazio ere ematen dute. 

 

Merkatuan aparatu horren hainbat modelo eta salneurri aurki daitezke, eta gehienak erabilpen 

hauetarako prestaturik daude: 

 

 Antenatik jasotzen den seinalearen maila ezagutzeko 

 Lurreko nahiz sateliteko antenen norabide egokienean lerrokatzeko 

 Osagaien ezaugarri teorikoak baieztatzeko 

 Egindako kalkulu teorikoak praktikan baieztatzen diren ala ez jakiteko 

 Instalazioetako matxurak eta akatsak aurkitzeko 

 Hartuneetako seinale-maila eta kalitatea neurtzeko 

 

Prestazio handiko neurgailuek pantaila dute eta bertan telebista-programen irudiak, sinkronizazio-

-pultsuak, seinaleen espektroak (2.18 irudia), seinale digitalen ezaugarriak eta abar ikus daitezke. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.18. irudia. Seinalearen espektroa. 

 

Era berean, LNBek eta aurreanplifikadoreek behar duten elikatze-tentsioa emateko prestaturik daude. 
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Aparatu konplexuak diren neurrian, ekoizleek emandako erabilpen-arauak ondo irakurtzea eta zuzen 

betetzea komeni da. 

 

2.7 Telebista-instalazioetako sinbologia 
 

Ekoizle guztiek osagai bera adierazteko ikur bera erabiltzen ez badute, ondoko horiek dira telebista-

-seinalea banatzeko instalazioetan erabiltzen diren osagaien araututako ikurrak (2.19 irudia): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.19. irudia. 

Antena 

Anplifikadorea 

C 
C 

Elikatze-iturria 

Motelgailu aldakorra 

Bihurgailua 

Nahasgailua 

Banda-iragazkia 

Hartunea 

Bi irteerako banatzailea 

Lau irteerako deribadorea 

75 Ω-eko erresistentzia 
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33  DDIISSEEIINNUUAA  
 

3.1 Telebista-instalazioen diseinua 
 

Telebista-seinalea hartzeko eta banatzeko instalazioen diseinua egokia izan dadin, legeak eta 

Telekomunikazio Komunitarioen Azpiegituren arauek (ICT) zehazten dituzten baldintzak eta mugak bete 

behar dira. 

 

Horretarako, diseinugileak eraikuntzaren ezaugarriak eta baldintzak, kokapen geografikoa, hartune-

-kopurua, distantziak eta beste hainbat faktore izan beharko ditu gogoan. 

 

Hala ere, bilatzen diren helburuak bi ezaugarriotan zehazten dira: 

 

 Hartuneetan izango den seinalearen maila 

 Hartuneetan izango den seinalearen kalitatea (C/N erlazioa) 

 

 Hartuneetako seinaleen mailak 
 

Legeak irrati-telebistako seinaleen goiko eta beheko mailak zehazten ditu. Telekomunikazioetan 

erabiltzen diren mailak 3.1 taulan ikusten dira. 

 

SISTEMA MOTA 
MAILA 

(dBµV) 

AM 57-80 
Lurrekoa 

QAM 45-70 

FI 47-77 
Telebista 

Satelite 

bidezkoa QPSK 45-70 

Irratia Lurrekoa FM 40-70 
3.1. taula. Hartuneetako seinale-mailak. 

 

Seinale horietan goiko eta beheko balio onargarriak azaltzen dira, zeren eta bai seinale handiegiek 

eta bai txikiegiek galarazten baitute etxeko hargailuek egoki funtzionatzea. Seinale handiegiek 

anplifikadoreak saturatzen dituztelako (bai irudiko koloreak eta bai sinkronismoak desitxuratuz). Seinale 

txikiegiek, ordea, ez dute tamaina nahikoa ematen egoki prozesatzeko izateko, eta koloreak eta 

sinkronismoak galdu egiten dira. 
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Instalazioetan jasotzen diren seinaleen mailak, nahiz denak UHFkoak izan, desberdinak izaten dira. 

Diseinugileak, beraz, ondo menperatu beharko ditu diseinu-teknikak, hartuneetan seinaleen mailak 

berdintsuak eta egokiak izan daitezen. 

 

 Seinaleen kalitatea 
 

Telebistako seinaleak maila egokia izateak ez du bermatzen kalitatezko irudiak lortuko ditugunik, 

horretarako seinalearen kalitatea ere neurtu behar baita. 

 

Antenara iristen den seinaleak bi osagai izaten ditu: bata, hartu nahi dugun seinalea (C), eta bestea, 

zarata-seinalea (N). Zarata, errepikagailutik etxeko antenarako bidean, airean sortzen den seinale 

elektromagnetikoa da, eta seinalearekin batera jasotzen da. Ezin dira bi seinaleak bereizi, eta bien 

arteko aldeak ahal den handiena izan behar du. 

 

Zarata-seinalea kanalaren maiztasun-garraiatzailetik 5 MHz-era neurtzen da. 

 

Seinaleak kalitatezkoak direla onartzeko legeek finkatu dituzten balio txikienak 3.2 taulan ikus daitezke. 

 

SEINALE-MOTA C/N (dB) 

TB-AM ≥ 43 

TB-QAM ≥ 28 

TB-FI ≥ 15 

TB-QPSK ≥ 11 

Irratia-FM ≥ 38 

3.2. taula. Seinaleen kalitatea. 

 

Seinaleen balio horiek etxeko hartuneetan neurtu behar dira. 

 

Hala ere, airean hartzen den zarata-seinaleari instalazioko elementu aktiboek sortzen duten zarata 

gehitu behar zaio, eta bigarren faktore hori diseinugileak murritz dezake, zarata-sormen baxuko 

osagaiak erabiliz. 
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TB-AM igorpenetan seinalearen C/N mailak, legeak finkatzen duen balioaren azpitik badago, taulako 

definizioak hartzen ditu: 

 

C/N (dB) ≤ 32 35 38 40 ≥ 43 

Definizioa Txarra Eskasa Balekoa Ona Bikaina 

 

Beraz, seinale egokia izateko bi parametro neurtu behar dira: maila eta C/N erlazioa. 

 

Maila handia izateak ez du seinale ona izatea bermatzen. 

 

Eremu-neurgailuaren bidez seinaleen espektroak ikustean, ondoko irudien antzeko zerbait ikusten 

da. Bertan, 3.1a irudian, seinalearen garraiatzaileak (C) 78 dBµV balioa du eta zaratak 43 dBµV du. C/N 

erlazioa, beraz, 35 dB-ekoa da (seinale eskasa). 

 

3.1b irudian, berriz, seinalearen garraiatzaileak (C) 67 dBµV balioa du eta zaratak 20 dBµV du. C/N 

erlazioa orain, 47 dB-ekoa da eta seinalea bikaina da. 

 

  

3.1a. irudia. 3.1b. irudia. 

 

Ikusten denez, b seinaleak maila txikiagoa du, baina kalitate hobea. Horrelako kasuetan 

anplifikadoreen bidez maila handiagoa lortzen da. Kalitate eskasa duen seinaleak elur-efektua azalduko 

du pantailan, eta horrek ez du beti konponbide errazik. 

 

Igorpenen kalitatea neurtzeko seinalea (S) eta zarataren (N) arteko aldea neurtu behar da, baina, 

telebista-AM kasuan seinalearen (S) eta garraiatzailearen (C) balioak berdinak dira. Beraz, S/N-ren 

ordez C/N erabiltzen da. 

 

Lehen aipatu dugun eran, seinalea prozesatzen duten gailu aktiboek (aurreanplifikadoreak, anpli-

fikadoreak, bihurgailuak, etab.) zarata termikoa ere sortzen dute, eta seinaleari gehitzen zaio. Hori dela 

eta, seinalearen kalitatea gehitutako zarata-mailaren araberakoa izango da. 

C: 67 

dBµV 

C: 20 

f 

C: 78 

N: 43 

dBµV 

f 
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Aipatutako zarata termikoa zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta txarragoa izango da C/N erlazioa. 

 

Orain arte ikusitakoaz zarata-sormena gailu baten funtsezko parametroa dela esan daiteke, baldin 

eta gailuaren sarreran C/N erlazioa maila baxukoa bada. 

 

Hortaz, gailuaren sarreran C/N erlazioa maila baxukoa bada, garrantzitsua da gailuaren zarata-

-sormena maila baxukoa izatea, erlazioak txarrera egin ez dezan, hain zuzen. Aitzitik, gailuaren sarreran 

C/N erlazioa altua bada, zarata-sormena garrantzi gutxiko parametroa izango da. 

 

Ekoizleen katalogoetan osagaien zarata-sormenaren balioak azaltzen dira, eta seinalearen kalitate 

ona lortzeko, tokian tokiko osagaiak erabiliko dira. 

 

3.2 Diseinua gauzatu 
 

Legeak eskatzen dituen balioak eta baldintzak kontuan hartuta ekingo diogu diseinuari.  

 

Kalkulu teorikoak bukatu ostean, instalazio praktikoa burutuko da, eta segidan baieztapen-neurketak 

egingo dira, eremu-neurgailuaren bidez. Lehenengo neurketak azken eta lehenengo hartunean egingo 

dira, bi horietan seinalearen gabeziak berehala antzematen baitira. Bestalde, kalkuluak eta neurketak bat 

badatoz, ondo egindako prozesua dela adierazten dute. 

 

Diseinu guztietan pauso hauek emango dira: 

 

a) Banaketa-sarea zehaztu (marraztu) 

b) Banaketako osagaien galerak kalkulatu 

c) Buru-ekipoa aukeratu 

d) Hartze-sistema aukeratu 

 

a) Banaketa-sarea zehaztu 
 

Hainbat banaketa-sare diseina daitezke eraikuntza berarentzat. Hala ere, instalazioak arautzen duen 

ICT legeak asko zehazten ditu eraikuntza berrietako instalazioen baldintzak eta mugak. Etxe zaharretako 

moldaketak libreagoak dira. 

 

Beraz, zehaztu behar den lehenengo gauza sarearen itxura da: jaitsiera nagusi bakarra ala anitza; 

deribadoreak jarri eta gero, hartuneak seriean ipini (3.2 irudia) ala banatzaileak erabili (3.3 irudia). 
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3.2. irudia. Igarotze-hartuneen bidez. 3.3. irudia. Banatzaileak erabiliz. 

 

Sarea zehaztu eta marraztu ondoren, osagaiak aukeratuko ditugu. 

 

b) Banaketa-osagaien galerak 
 

Aukeratu ditugun osagaien arabera, galerak desberdinak izango dira, eta, zehazki ezagutzeko, 

ekoizleen katalogoetan ikusi behar da. Eman dezagun hartuneak deribazioan jarri nahi ditugula (3.4 

irudia). Galera hauek izango dira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4. irudia. Banaketa-galerak. 

 

 Hartuneen konexio-galera (a) 

 Banatzaileen banaketa-galera (b) 

 Deribadoreen deribazio-galera (c) 

 Deribadoreen igarotze-galera (d) 

 Kablearen galera (e) 

 

Galera horiek maiztasunaren arabera aldatu egiten dira: maiztasuna zenbat eta altuagoa, galera 

hainbat eta handiagoa. Horregatik, kalkulu zehatza izateko, maiztasun desberdinen arabera egingo da 

(FI eta UHF). 

 

Adibidez, azken hartunean izan nahi den gutxieneko maila finkatzen bada (adibidez, 62 dBuV, 862 

MHz-erako) eta balio horri banaketa-sarean izango den galera osoa gehitzen bazaio, jakin daiteke 

banaketa-sarearen hasieran zenbateko seinale-maila behar den. Horixe izango da, hain zuzen, anplifi-

kadoreak eman beharko duen seinale-maila. 

c 

b 

a 

d 

d 

d 
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Kalitatearen maila, ordea, ez da banaketa sarean aldatzen, seinale garraiatzaileak (C) eta zarata (N) 

neurri berean murrizten direlako, eta horrela, bien arteko aldea (C/N) finko mantentzen da. 

 

c) Buru-ekipoa 
 

Hemen bi parametro izango ditugu kontuan. Batetik, banaketa-sareak behar duen seinalearen maila, 

azken hartunean maila behar adina izan dadin, aurreko atalean azaldu den moduan. Bestetik, C/N 

erlazioak ez du 43 dB baino txikiagoa izan behar. Horretarako, hartze-sistematik etorriko den seinalearen 

kalitate-maila ezagutu behar da. 

 

Anplifikadoreak C eta N seinaleak anplifikatuko ditu (3.5 irudia), eta gainera, zarataren balioa (N) 

handituko du, anplifikadorearen zarata-sormena parametroa adina. Datu hori katalogoetan aurkitzen da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5. irudia. Seinalearen kalitatea eta maila. 

 

Irudian ikusten dira 40 dB-eko irabazia eta 5 dB-eko zarata-sormena duen anplifikadore baten C eta 

N grafikoak. 

 

Sarreran, C = 75 dBµV eta N = 25 dBµV balioa dute. 

 

Irteeran, C = 115 dBµV eta N =70 dBµV izango dira. 

 

C/N erlazioa sarreran 50 dB-ekoa zen eta anplifikatu ondoren irteeran 45 dB-ekoa izango da. 

 

d) Hartze-sistema 
 

Anplifikadoreak eman behar dituen maila eta kalitatea ezagunak direnez (aldez aurretik finkatu 

ditugulako), eta, bestalde, kanpoko seinaleen balioak neurgailuaren bidez ezagutu daitezkeenez, 

zenbateko irabazpena eta zein motatako antena jarri behar den, katalogoetan begiratuz, aukeratuko da. 

115

75

65

25

70

(dBµV) 

t

C

N
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Lortuko den balioaren arabera, erabakiko da aurreanplifikadorea jartzea ala ez. Jartzen bada, haren 

zarata-irudia ahal den baxuena izatea zainduko da bereziki. 

 

3.3 Adibideak 
 

Eman dezagun 3.4 taulako ezaugarriak dituen eraikuntzaren instalazioa diseinatu behar dela: 

 

Lan-maiztasuna (MHz) 862 

Solairu-kopurua 6 

Etxebizitzak solairuko 4 

Hartuneak etxebizitzako 2 

Instalazio-mota Deribazioa 

Solairuen arteko distantzia (m) 5 

Deribadoretik banatzailera (m) 10 

Banatzailetik hartunera (m) 10 

Kablearen galerak (dB/ 100m) 20 
3.4. taula. 

 

Pauso hauek emango dira: 

 

1. Eskema marraztu 

2. Banaketako osagaiak aukeratu 

3. Ezaugarriak ikusi 

4. Azken hartuneko maila finkatu 

5. Sarearen galerak kalkulatu 

6. Anplifikadorea aukeratu 

7. Antena aukeratu 

 

Eskema marraztu ondoren (3.6 irudia), ekoizle baten katalogoan osagaiak aukeratu eta haien 

ezaugarriak aztertu. 
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3.6. irudia. Instalazioaren eskema. 

 

Kasu honetan IKUSI etxeko katalogoan begiratuko dugu (beste edozein izan daiteke). 

 

Lau irteerako bost deribadoreak DLS seriekoak izango dira (408, 411, 414, 417 eta 2 x 420). 

 

Bi irteerako banatzaileak DVS-204 (x 24). 

 

Hartuneak ARTU-25 (x 48). 

 

Azken hartunean 65 dBµV-eko seinalea izan nahi dugu. Katalogoan begiratu eta hartunearen 

konexio-galera 1 dB-ekoa denez, sarreran 66 dBµV lortu behar ditugu. 

 

Kablearen galera 10 metroko 2 dB-ekoa da; beraz, kablearen hasieran 68 dBµV izango dira. 

 

Banatzailearen galera 4 dB-ekoa hartuko dugu; beraz, sarreran 72 dBµV behar dira. 

 

Beste 2 dB-eko galera kablearengatik; beraz, deribadorearen irteeran 74 dBµV izan behar dugu. 

Deribazio-galera 7,5 dB-ekoa da. Sarreran 81,5 dBµV behar dira. 

 

Orain jaitsiera nagusian gaude eta kablearen galera osoa 30 metrori (5 m x 6 solairu) dagokiona da, 

eta 6 dB-eko balioa du. Orain arteko galerak 87,5 dBµV balioa du. 
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Segidan, deribadore bakoitzak duen igarotze-galera begiratu eta gehitu emaitzari: 

 

4,5 + 2,8 + 2,0 + 1,4 + 1,4 = 12,1 dB 
 

Anplifikadoreak guztira 99,6 dBµV (87,5 + 12,1) eman beharko ditu. 

 

Eraikuntza handia dela ikusirik, buru-ekipoa monokanal anplifikadoreen bidez osatuko dugu. 

 

Katalogoan begiratu eta MZB ekipo modularrak 117 dBµV emateko gai da, baina modulu bakoitzak 

45 dB-eko irabazpena (-20 dB doitzeko) eta 7 dB-eko zarata-sormena ditu. 

 

Datu horiekin antena aukeratuko dugu. Lehenengo, 10 dB-eko antenarekin eta neurgailuarekin 

zenbateko seinalea jasotzen den begiratuko da. Seinalea nahikoa bada, eta kalitate-maila betetzen ez 

badu, irabazpen handiagoko antena jarriko da, zeren eta seinalearen maila igo egingo baita, baina 

zaratarena ez. 

 

Anplifikadoreak 7 dB-eko zarata sortuko duela gogoan izan behar da. 

 

Seinalearen kalitatea (C/N erlazioa) anplifikadoretik ateratzen dena izango da, zeren eta instalazioan 

zehar zarataren balioa eta seinalearena batera murriztuko baitira, eta bien arteko aldea konstantea 

izango da. 

 

Diseinua bukatu ondoren muntaia gauzatu egin behar da, eta gero, eraikuntzan bertan neurketak eta 

doikuntzak egingo dira, diseinua eta muntaia bat datozela baieztatzeko. 
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44  SSAATTEELLIITTEE  BBIIDDEEZZKKOO  TTEELLEEBBIISSTTAA  
 

4.1 Sarrera 
 

Telebista-zentroetan sortzen diren irudi- eta soinu-seinaleak modulatu egiten dira 70 edo 140 MHz-eko 

seinale modulatzaile batez eta gero, mikrouhinen osziladorearen bidez uhin garraiatzailea (14-14’800 GHz-

-eko maiztasuna) txertatzen zaio, eta sateliteko kanal batera aldatzen da (20 eta 40 MHz-eko banda-

-zabalerakoa). Seinale hori igortzeko prest dago eta, anplifikatu ondoren, antena parabolikoaren bidez 

satelitera bidaliko da, gorako komunikazioko uhin-sorta osatuz. 

 

Satelite bidezko komunikazioetan mikrouhinak erabiltzeko arrazoiak hauexek dira: 

 

 Informazio gehiago igor daiteke. 

 Maiztasun txikiagoetan antena parabolikoaren tamaina handitu egin beharko litzateke. 

 Maiztasun hori ez da erabiltzen lurreko komunikazioetan eta "zarata" edota "kutsadura" 

gutxiago dago. 

 

Satelitean lurretik jasotzen den seinaleari maiztasuna aldatu egiten zaio (transponder bidez) eta lur 

aldera igortzen da, jaitsierako uhin-sorta osatuz. Jaitsierako maiztasuna 10,700 eta 12,750 GHz 

bitartekoa izango da. Maiztasun hori aldatu egiten da gorako eta beherako seinaleen arteko 

interferentziak saihestu ahal izateko. Jaitsierako kanalek 27 MHz-eko zabalera dute. 

 

Azkenean, etxeko antena parabolikoak satelitetik igorri den seinalea hartuko du eta, hainbat 

egokitzapen egin ondoren, telebistan ikusi ahal izango da. 

 

Orokorrean hiru atal nagusi hauek bereiz daitezke: 

 

 Antena parabolikoa: satelitetik datozen seinaleak jaso eta puntu batean kontzentratzen 

dituen elementu mekanikoa. 

 

 LNB edo kanpoko unitatea: antenan kontzentratzen den uhin-sorta jasotzen duen 

osagaia da eta maiztasun txikiagora aldatu ondoren, kable ardazkidearen bidez barruko 

unitatera bidaltzen du. 

 

 Barruko unitatea: kablearen bidez jasotzen duen seinalea prozesatu eta RF bilakatu 

ondoren telebista-aparatura bidaltzen duen osagaia. 
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Aipatutako osagaiak nahikoak lirateke etxe bakar batean satelite bidezko telebista ikusteko. 

Komunitate-instalazio batean eta banaketa-diseinuaren arabera, ordea, beste osagai batzuk ere jarri 

beharko dira: 

 

 FI anplifikadoreak 

 FI prozesadoreak 

 Elikatze-iturriak 

 Nahasgailuak 

 FI/VHF eta VHF/FI bloke-bihurgailuak 

 Banaketako osagaiak 

 

4.2 Antena parabolikoak 
 

Antenari buruz ari garenean bi osagai bereiztu behar dira (4.1 irudia). Bata mekanikoa da, ispilu-lana 

egiten du eta uhin-sorta puntu batean kontzentratzen du: islapen-pantaila. Bestea elektronikoa da eta 

seinale elektromagnetikoa hartu eta egokitu egiten du: LNBa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1. irudia. Antena parabolikoa. 

 

 Islapen-pantaila 
 

Satelitetik datozen seinaleak oso ahul jasotzen dira, 36.000 km egin ondoren. Horregatik, irabazi 

handiko pantailak erabiltzen dira, bidaian izan diren seinalearen galerak konpentsatzeko. Irabazi handiko 

antenak lortzeko, parabolaren ezaugarri matematikoak erabiltzen dira. 

 

Parabolaren ezaugarria hauxe da: zuzenean jotzen duten izpi guztiak puntu batera bideratu eta 

kontzentratu egiten ditu. Puntu hori fokua da (4.2 irudia). Gainera, izpi guztiek ibilbide berdina egin dute 

fokuraino, parabolaren jo-puntua edozein delarik; beraz, fasean daude eta beren eragina gehitu egiten da. 
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4.2. irudia. Parabola. 

 

Parabolaren tamainak eragin zuzena du jasotzen den seinalearen mailarekiko: parabola zenbat eta 

handiagoa, seinalea hainbat eta indartsuagoa. 

 

Parabolaren tamaina kontuan hartuko da instalazioaren kokapen geografikoaren arabera, zeren eta 

seinaleak ez baitira toki guztietara indar berberaz iristen. Hori jakin ahal izateko satelite bakoitzaren 

estaldura aztertu behar da (4.3 irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3. irudia. ASTRA 1-B satelitearen estaldura. 

 

Era berean, banakako instalazioetan komunitate-instalazioetan baino parabola txikiagoa erabiliko da. 

 

Instalazioaren arabera parabola desberdinak erabil daitezke. Hiru parabola-mota dago: 

 

 Foku primariokoa 

 Offset antena 

 Laua 

Fokua 



IRUDI-EKIPOAK 
 

 
43 

Fokua 

Izpiak 

 

Foku primariokoa eta offset antzekoak dira, biek parabola-formako islapen-pantaila erabiltzen dute. Foku 

primariokoak foku-puntua parabolaren erdian izango du kokatua, eta bertan LNBa jarritakoan itzala egingo 

du, eta izpi-multzo bat galdu egingo da (4.4 irudia). Komunitate-instalazioetan antena handiagoak erabiltzen 

direnez, galera hori ez da kontuan hartzen. Bestalde, hainbat instalaziotan satelite anitzerako sistema jartzen 

da, eta horretarako LNB bat baino gehiago jartzen bada, foku primarioko antena jarri behar da nahitaez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4. irudia. Foku primarioa. 

 

Offset antenak, ordea, parabola osoaren zati bat erabiltzen du, eta bere fokua izpien bidetik kanpo 

dago; horrela, LNBak ez die izpiei trabarik egingo (4.5 irudia). Kokapen bertikalagoa behar dute, eta 

horregatik, euria nahiz elurretarako babes handiagoa dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.5. irudia. Offset antena. 

 

Antena lauak diametro txikiagoa du eta seinalearen bihurgailua barruan darama. Seinale txikiekin ez 

da erabilgarria eta banakako instalazioetan bakarrik erabil daiteke, irabazi txikia duelako. Erabilpen 

gutxiko antena da. 

Fokua 

Izpiak 
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 LNBa edo kanpoko unitatea 
 

Islapen-pantaila ez da benetako antena. Lehen aipatu den bezala, ispilu-eginkizuna soilik betetzen 

du. Benetako antena fokuan jartzen den LNBa edo kanpoko unitatea da. LNBak islaturiko izpiak bildu eta 

detekzio-unitatera bideratzen ditu; hartutako seinalea zarata txikiko anplifikadoreaz handitzen da; 

seinalea bitarteko maiztasunera (FI: 950-2.150 MHz) aldatuko du, gero kable ardazkidearen bidez 

banaketa egiteko. Maiztasun-bihurketa hori nahitaezkoa da, bestela, maiztasun handitan, kablean sor 

litezkeen galerak handiegiak lirateke, jasotzen den seinalearen maila kontuan harturik. 

 

Satelitetik datozen seinaleak polarizazio horizontalean (H), bertikalean (V) edo zirkularrean etor 

daitezke. Hartu nahi den polaritatea zehaztu egin behar da, eta informazio hori LNBari eman, satelite-

-hargailuaren bidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6. irudia. LNB unibertsala. 

 

LNB unibertsalak (4.6 irudia) banakako instalazioetan erabiltzen dira, eta polaritatea (H edo V), eta 

analogiko (behekoa) ala digitalaren (goiko maiztasuna) arteko aukeraketa egiteko, bere barruan 

kommutadorea du. Kommutadore horrek tentsioz (13-18V.) aukeratzen du polarizazio horizontala (H) ala 

bertikala (V), eta maiztasunez (0-22kHz) aukeratzen du beheko maiztasuna ala goikoa, 4.1 taulan 

ikusten den moduan. 

 

KOMMUTAZIO-
-TENTSIOA 

TONUA 
SARRERAKO 

BANDA 
(GHz.) 

POLARITATEA 
BARRUKO 

OSZILAGAILUA 

IRTEERAKO 
BANDA FI 

(MHz) 

13 V - 10,7-11,7 H 9'75 GHz. 950-1.950 

18 V - 10,7-11,7 V 9'75 GHz. 950-1.950 

13 V 22 kHz. 11,7-12,75 H 10,6 GHz. 1.100-2.150 

18 V 22 kHz. 11,7-12,75 V 10,6 GHz. 1.100-2.150 
4.1. taula. LNB unibertsalaren ezaugarriak. 
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LNB unibertsalak irteera bakarra du, eta kable ardazkidearen bidez bidaliko zaizkio, bai tentsioa bai 

eta tonua. Bi seinale horiek satelite-hargailuak bidaliko dizkio egindako programazioaren arabera. 

 

LNB unibertsala ezin da komunitate-instalazioetan erabili, duen kommmutazio-funtzioa aplikatuz, zeren 

eta bizilagun batek elikaduraren bidez kommutadorea aldatzen badu, bizilagun guztientzat aldatzen baitu. 

 

LNB Quattro 4 irteera dituen kanpoko unitatea da. Horietako bakoitzean polaritate eta banda-aukera 

desberdina ditu, 4.2 taulan ikusten den moduan. 

 

IRTEERA 
SARRERAKO 

BANDA 
POLARITATEA 

BARRUKO 
OSZILAGAILUA 

IRTEERAKO 
BANDA FI (MHz) 

1 10,7-11,7 GHz. H 9'75 GHz. 950-1950 

2 10,7-11,7 GHz. V 9'75 GHz. 950-1950 

3 
11,7-12,75 

GHz. 
H 10,6 GHz. 1100-2150 

4 
11,7-12,75 

GHz. 
V 10,6 GHz. 1100-2150 

4.2. taula. LNB Quattroaren irteerak. 

 

LNB Quattro komunitate-instalazioetan erabiltzen da, eta aukeraturiko irteera edota irteerak 

banatzen dira bizilagun guztientzat; gero bakoitzak aukeratuko du nahi duena, beste inor kaltetu gabe. 

 

Merkatuan beste LNB batzuk badira. Batek unibertsalaren eginkizuna du, baina bi irteera bereizi ditu. 

Irteera horietako bakoitzean, era independentean, aukera daiteke nahi dugun polaritatea eta nahi dugun 

banda, bestearekiko inongo eraginik sortu gabe. Beste batek, bi irteera ditu, H eta V eta sateliteko beheko 

maiztasunean (10,7-11,7 GHz), eta une berean bietan seinalea dago. Horrek, ordea, ez du balio igorpen 

digitalak hartzeko (11,7-12,75 GHz). Instalazio komunitarioetan, eta FI banatzen bada, bi irteeretako bat 

aukeratu behar da bizilagunei seinale bakarra bidaltzeko. Azken bi LNB hauek ez dira gehiegi erabiltzen. 

 

4.3 Antenaren kokapena 
 

Antena parabolikoa ez da teilatu gainean, beste antenen mastak erabiliz, altuera handitan jarri 

behar; bestela, haizearen indarrak mugitu egingo du eta beste antenen seinale elektromagnetikoek 

seinale-hartzea kaltetu egin dezakete. 

 

Haren kokapen bikaina lortzeko zuzen-zuzenean satelite parean, tartean inongo trabarik izan gabe, 

egotea baldintza bakarra da. Hori, teilatuan, balkoian edota lurrean lor daiteke. Hala ere, antena 
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ekuatorea 

parabolikoaren kokapena dela eta, udal-ordenantzak errespetatzea komeni da, bizilagunen arteko 

liskarrik ez izateko. 

 

Balkoian edo leihoan kokatzekotan hegoaldera begira egon behar du, eta hori ez da beti posible 

izaten, zeren eta satelite gehienak orientazio horretan baitaude. 

 

Lehen aipatu dugun bezala, antena eta satelitearen artean ez du ezerk egon behar, ez tentsio 

handiko linearik, ez zuhaitzik. Halakorik dagoenean beste kokapen bat bilatu behar da. 

 

4.4 Antenaren orientazioa 
 

Antenaren kokalekua erabaki ondoren, eta iparrorratzaren bidez nahi dugun orientazioan jarri eta 

gero, LNBa jarriko da eta behar diren kable-konexioak egingo dira. Kable ardazkidearen konektoreak 

ondo babestu behar dira, tentsiopean baitaude (13-18V). 

 

Hemendik aurrera, orientazio-doikuntza lortzeko, eremu-neurgailua erabili behar da. Hasieran, 

polaritate bat aukeratuko da, eta haren barruan kanal bat, eta neurgailuaren irabazi-mailari begiratuz, 

antena ezker-eskuin edo gora-behera mugituko dugu poliki-poliki, seinale handiena lortu arte. Seinale 

handiena lortu ondoren elementu mekanikoak ondo lotuko dira, baina kontuan izan torlojuak estututa 

seinalea ahuldu egin daitekeela. Horrelakoetan berriz bilatu beharko da posizio egokia. 

 

4.5 Sateliteen kokapena 
 

Sateliteak orbita geoegonkorrean jartzen dira. Orbita horretan lurrarekiko duen posizioa ez da 

aldatzen, beste era batean esanda, lurrarekin batera mugitzen dira; beraz, lurretik begiratuta beti toki 

berean egongo dira. 

 

Lurrarekiko distantzia konstantea izan dadin, orbita biribila egin behar dute, eta lurraren erakarpen-

-indarra eta sateliteak daraman abiadurari dagokion indar zentrifugoaren arteko aldeak zero izan behar 

du. Hori ekuatore-marraren gainean lortzen da. Beraz, ekuatore inguruan dauden lurraldeek antena 

parabolikoak gora begira jarri behar dituzte, zuzen-zuzenean. Ekuatore-marratik iparraldera dauden 

lurraldeek (gure kasuan) antenen gorapena kalkulatu behar dute. Lurraldea zenbat eta iparralderago, 

gorapen-angelua hainbat eta txikiagoa da (4.7 irudia). 
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HEGOA 

180º 

4

5 

6

7

1
2 

3
A C E

G
I

B D
F

H

90º     EKIALDEA MENDEBALA     90º 

1:  EUTELSAT – I/F5 – 21.5º 

2:  ASTRA 1/A-B-C-D-E-F-G-19.2º 

3:  EUTELSAT II /F3 – 16º 

4:  EUTELSAT II /F1 – 13º 

5:  EUTELSAT II /F2 – 10º 

6:  EUTELSAT II /F4 – 7º 

7:  EUTELSAT I  /F4 – 4º 

A: TELECOM- 2B – 5º 

B: TELECOM- 2A – 8º 

C: INTELSAT- 515-18º 

D: TDF-18.8º          OLYMPUS-19º 

E: INTELSAT- 502-21.5º 

F: INTELSAT- 601-27.5º 

G: HISPASAT-1ª-1B- 31º 

H: INTELSAT- 603-34.5º 

I:  PANAMSAT- PAS 1-45º 

 
4.7. irudia. 

 

Bestalde, eta lurraldearen arabera, antenaren orientazioa plano horizontalean ere kalkulatu behar 

da. Desbideratze-angelu honi azimut deitzen zaio eta seinale egokia lortzeko antena ipar-puntutik 

zenbat gradu desbideratu behar den azaltzen digu (4.8 irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.8. irudia. 

 

Azimut angelua kalkulatzeko sateliteen kokapena ezagutu behar da, eta zein satelitetako seinaleak 

hartu nahi diren ere bai. 4.9 irudian ikus daitezke satelite horietako batzuen kokapenak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.9. irudia. 

Greenwich meridianoa 

Orbita geoegonkorra 

Ekialdea 

Mendebala 

0º 
Ipar 

 poloa 
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Hartu nahi den satelitearen arabera orientazio desberdinak erabili behar dira. Berdin gertatzen da 

etxearen kokapenarekin, ez baita berdina Baionan edota Gasteizen. 

 

Horri buruz, satelite bakoitzak badu bere orientazioa eta horrekin taula batzuk egiten dira. 

 

4.3 taulan ASTRA sateliteak hartzeko parametroak azaltzen dira:  

 

HIRIBURUA GORAPENA AZIMUTA POLARIZAZIOA 

Baiona 34º 151,5º 6º 

Bilbo 35º 149º 7º 

Donibane Garazi 35º 152º 6º 

Donostia 35º 150º 6º 

Gasteiz 36º 149,5º 7º 

Iruñea 36º 151º 6º 

Maule 35º 152,5º 6º 
4.3. taula. Euskal Herriko hiriburuen parametroak. 

 

 Gorapena: gora aldera mugitu behar den angelua. 

 

 Azimuta: plano horizontaleko angelua. Iparra 0º erreferentzia-puntutzat hartuta. 

 

 Polarizazioa: LNBari antenarekiko eman behar zaion angelua (erloju-orratzen noranzko-

an satelitearen ikuspuntutik) 

 

Eremu-neurgailurik ez badugu, satelite-hargailua eta telebista arruntarekin ere bila daiteke seinale 

egokia, baina, eskarmentu handia ez badugu, zailtasun bereziko ariketa izan daiteke. 

 

4.6 Barruko unitatea 
 

Osagai honek antenak bidaltzen dizkion seinaleetatik artean kanal bat aukeratzen du, eta demo-

dulatu ondoren, RF bihurtzen du, telebistan zuzenean ikusi ahal izateko.  
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Satelitetik datozen seinaleak (10,7-12,75 GHz), LNB pasa ondoren, FI bihurtzen dira (950-2150 

MHz), baina seinale hauek gure etxeko telebistetan ezin ditugu ikusi, oraindik, bi arrazoirengatik: batetik, 

satelitetik datozen irudiak eta soinuak FM modulatuak direlako, eta telebistak irudiak AM-n modulatuak 

ikusteko prestatuak daudelako. Bestetik, telebistak VHF-UHF (47-862 MHz) maiztasunetan lan egiteko 

diseinatu dira, eta FI hortik goitik dabil. Bi arazo horiek gainditzeko erabiltzen dira barruko unitateak. 

 

Barruko unitate horiek bi eratakoak izan daitezke, erabilpenaren arabera: banakakoak ala komunitarioak.  

 

Banakako instalazioetan, edota FI banatzen den komunitate-instalazioetan, satelite-hargailua 

erabiltzen da, eta etxe barruan kokatzen da, telebistaren ondoan, bideo-aparatuaren antzera. 

 

Komunitate-instalazioetan, ordea, satelite-hargailua modularra da, buru-ekipoan jartzen da eta ikusi 

nahi dugun kanal bakoitzeko modulu bana ipini behar da. Instalazioan ez da inongo egokitzapena egin 

beharrik, VHF-UHF bandan banatzen delako. 

 

Hala batak nola besteak eginkizun berberak dituzte: 

 

 FI seinalea demodulatu 

 Irudi- eta soinu-informazioak bereizi eta anplifikatu 

 Irudia anplitudean (AM) eta soinua maiztasunean (FM) modulatu 

 Irteerako kanalaren maiztasunera egokitu (RF: 47 eta 862 MHz-en artean) 

 

4.7 Satelite-seinaleen hargailua 
 

Marka askotako satelite-hargailuak daude, baina denak antzekoak dira: 

 

 LNB sarrera bat edo bi. 

 Kanalen sintoniak aurreprogramatuak, eta aldatzeko prestatuak 

 LNBren polaritatea aukeratzeko 13V. (V) eta 18V-eko. (H) tentsioak 

 LNB goiko banda aukeratzeko 0/22 kHz-eko seinalea 

 Soinu-kalitatea edota hizkuntza aukeratzeko maiztasun-aldaketa 

 Telebistako pantailan menuak azaldu, nahi den aldaketa aukeratzeko 

 Soinuaren eta irudiaren irteera independenteak 

 Eurokonektorea 

 Lurreko antenaren sarrera 
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Satelite-hargailua telebistako kanal batean sintonizatu egiten da eta gero hargailu berak dakarren 

urrutiko agintearen bidez alda daiteke satelite-kanalen artean. 

 
Satelite-seinalea FI maiztasunean banatzen denean banda-zabalera handitu egiten da, eta lehen 

zegoen instalazioan aldaketak egin behar dira, maiztasun berrira egokitzeko. Gogoratu UHF bandan 862 

kHz-etara igotzen zela eta orain 2150 MHz-eraino; beraz, maiztasun handiagoarekin galerak handitu 

egingo dira. Hori zuzentzeko instalazioko banatzaileak, deribadoreak, hartuneak eta abar aldatu beharko 

dira, eta hainbat etxetan ezinezkoa izango da. 

 

Arazoa saihesteko beste bide bat badago: sateliteko seinalea buru-ekipoan VHF-UHF bandetara 

pasa eta lurreko beste kanalen artean banatzea. Hori egin baino lehen azterketa sakon bat egin behar 

da, kanalen arteko arazoak ez sortzeko. Libre dauden kanalak zenbat diren eta non dauden ondo aztertu 

behar da, erabiliko ditugun kanal berriak ondo planifikatzeko. 

 

Beste bide hori erabiliz gero, zegoen banaketa-instalazioa ez da aldatu behar eta horregatik 

komunitate askotan erabiltzen da. 

 

4.8 Komunitate-instalaziorako barruko unitatea 
 

Osagai honek erabiltzaileari nahi duen kanalera aldatzeko ez dio aukerarik ematen. Instalazioa egiten 

den unean komunitateak erabaki egin behar du zer satelite-kanal ikusi nahi dituen, eta instalatzaileak 

horiek programatuko ditu. Gerora, aldatu nahi bada, aukera badago, baina instalatzaileak egingo du 

aldaketa bizilagun guztientzat. 

 

Sistema honetan kanal bakoitzeko hargailu bana jarri behar da, eta irteeran banda zabaleko 

anplifikadorea ere bai, zeren eta, bere irteeran, normalean, seinalea ez baita behar adinakoa komunitate-

-instalazioa hornitzeko. 

 

Ekipo horietako elikatze-iturriak barruko unitateak eta LNBa elikatzen ditu. Kasu horietan, ezin da LNB 

unibertsala erabili, eta instalazioa egiten denean erabaki behar da zein jaitsiera erabili (HL, VL, HH, VH). 

 

“Z” teknika erabiltzen da moduluen arteko konexioa gauzatzeko, beraz, polaritate berbera prozesatzen 

duten moduluek sarrerak elkarlotuak izango dituzte. 
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4.10. irudia. Barruko unitateen konexioak. 

 

4.10 irudian, bi moduluk H seinalea prozesatuko dute, eta beste biek, V seinalea. Ekipo horren bidez 

sateliteko lau kanal prozesatzen direnez, lau ikusiko dira. Ikusten diren kanalak alda daitezke, baina 

horretarako aldatu egin behar zaizkie programatutako balioak. 

 

Ematen duten seinalea, kasu gehienetan, ez da nahikoa instalazio komunitarioan banaketa egiteko. 

Horrexegatik, banda zabaleko anplifikadorea jartzen zaie. Anplifikadore monokanal bana jar daiteke 

prozesadore bakoitzeko baina asko garestitzen da instalazioa, eta ez du merezi, prozesadoreetatik 

seinalea ondo bereizita ateratzen delako. 

 

Anplifikadoreak prestaturik egoten dira lurreko seinalea hartzeko ere, eta horrela, irteeratik eta RF 

maiztasunean, lurreko eta sateliteko seinaleak batera aterako dira. 

 

4.9 Fi banaketa 
 

LNBtik ateratzen den seinalea anplifikatu eta banatu egiten da. Orain, ordea, seinalea ez da RFra 

demodulatu, eta bizilagun bakoitzak etxean hargailua bana beharko du. Horrela, ikusi nahi duen kanala 

aukera dezake, eta polaritate bateko kodetu gabeko kanal guztiak hartzeko aukera izango du. Bestalde, 

banatzen den FI seinalea maiztasun handikoa da, eta instalazio guztiak ez daude horretarako prestatuak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.11. irudia. FI polaritate bat. 

B.U. B.U. B.U. B.U. 

RF

R

V 

FI

RF+
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Instalazioa kable bakar baten bidez egiten bada, polarizazio bakarra banatzeko aukera izango du 

eta orduan H ala V seinaleen artean aukeratu egin behar da (4.11 irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.12. irudia. FI-ko bi polaritateak + lurrekoa. 

 

Instalazioaren banaketa bi kableren bidez egiten bada, bi seinaleak, H eta V, (4.12 irudia) etxeko 

sarreraraino helduko dira, eta bien arteko aukera egingo dute etxera sartzeko, etxeetako instalazioak 

hari bakar batez egiten direlako. 

 

Kasu gehienetan “erabiltzailearen atzipen puntua” (PAU) jartzen da eta instalazioa burutzean H ala 

V hautatzen da. Gerora aldatu nahi izanez gero, eskuz egin daiteke. 

 

Instalazio berri batzuetan kommutadore bat ezartzen dute eta hargailuak bidaltzen duen seinalearen 

bidez H ala V aukeratzen du, eta edozein unetan alda daiteke automatikoki. 

 

 Multi-kommutadorea 
 

Bi seinale baino gehiago banatu ahal izateko multikommutadore-sistema erabil daiteke (4.13 irudia). 

Sistema horrek, sateliteko lau FI seinaleak (2 analogiko + 2 digital ala 2 sateliteko 4 analogiko edo 4 digital) 

eta lurreko seinalea banatzeko aukera ematen du. Etxebizitza bakoitzean hargailu bakarra jar daiteke 

(gehiago ere jar daitezke, baina batek gobernatuko du multikommutadorea). Gainera, kontuan izan behar 

dugu, satelite-hargailuaren eta kommutadorearen artean egon daitezken osagaiek korrontearen igarotzea 

onartu behar dutela. 

H 

R

V 

FIFI

RF+H RF+
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4.13. irudia. Lau FI seinale. 

 

Sistema horiek galera handiak izaten dituzte banaketan, eta, solairu askotako eraikuntzetan, tarteko 

anplifikadorea beharrezkoa izaten dute (hiru solairuko bana). 

 

4.10 Tb-satelite digitala 
 

Orain arte esandako guztiak sateliteko seinale analogikoak, eta, neurri handi batean, digitalak 

hartzeko ere balio du. Seinale digitalak hartzeko kontuan izan behar dugu LNB horretarako egokia dela 

eta behar den bezala elikatuta dagoela.  

 

Banakako instalazioetan LNB unibertsala erabil daiteke, eta hargailuak behar duen elikadura eta  

22 kHz-eko pultsua bidaliko dizkio, goiko bandako H eta V seinaleen artean kommutatzeko. 

 

Komunitate-instalazioetan, ordea, LNB Quattro erabiltzen da, eta goiko banda ematen duten bi 

irteerak erabiliko dira. Kasu horretan elikatze-tentsioa finkoa da, eta ez du pultsu beharrik. 

 

Antena parabolikoan kokatua dagoen LNBak jasotzen dituen seinale digitalak egungo telebistetan ikusi 

ahal izateko demodulatu egin behar dira eta bi eratara egin daiteke: QPSK/AM edo QPSK/ QAM eretara. 

 

 QPSK/AM transmoduladorea 
 

Satelitetik datozen QPSK modulatutako seinale digitalak demodulatu eta AM modulazio analogikora 

aldatzen ditu, lurreko eta satelite analogikoko seinaleekin batera kable bakar baten didez banatu ahal izateko. 

 

Sarrerako transponderren maiztasuna aukeratzeko sistema eskuzko/automatikoa daramate eta hala 

telebistako pantailan nola programatzeko moduluan LCD pantaila izaten dute finkatu beharreko 

parametroak ikusteko. 
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Irteerako seinalea AM modulatua ematen dute eta ondoko kanalean lan egiteko aukera onartzen 

dute; horrela, kanal gehiago jar daitezke banda-zabalera berean. Irteerako maiztasuna libre dagoen 

kanal batean programatuko da. 

 

Ematen duten AM seinalea kalitate onekoa izaten da (C/N ≥ 52), baina komunitate-instalazioan 

banatzeko maila baxukoa (80 – 90 dBµV), horregatik, anplifikadorea behar dute. 

 

QPSK / AM moduluen ekipoek elikatze-iturria aparte eramaten dute. 

 

Sistema honekin etxebizitzetan ez da beste inongo hargailu-beharrik eta ohiko telebistan ondo 

ikusten dira kate digital libreak. 

 

 QPSK / QAM transmoduladorea 
 

Transmoduladore hauek sateliteko seinale digitala (QPSK) hartu eta lurreko seinale digitalera (QAM) 

aldatzen dute. 

 

VHF-UHF bandan banatzen dute seinalea eta dauden instalazioak erabiltzeko arazorik ez da izaten 

(beti ere, libre dauden maiztasunak/kanalak erabiliz gero). 

 

Kanal bakoitzeko transmoduladore bana behar da, eta ekipo osorako elikatze-iturria (zortzi 

moduluko bat gehienez) eta anplifikadorea (hamasei moduluko bana). 

 

Sistema honekin ohiko telebistan ezin dira kate digitalak ikusi, eta etxebizitza bakoitzean QAM 

hargailu digitala behar da (horrek instalazioa garestitu egiten du). 

 

4.11 Helbide elektroniko interesgarriak 
 

Ekoizleek ateratzen dituzten ekipo eta elementu berriak eta sektoreko azken berriak ezagutzeko 

Internet nahitaezko bilakatu da. 

 

Telebista-instalazioetan erabiltzen diren osagaien ezaugarriak ezagutzeko katalogoak eskura izatea 

komeni da, eta ekoizleek inongo arazorik gabe ematen dituzte. Hala ere, katalogo horiek laster 

zaharkitzen dira eta eguneratzeko Internet beharrezkoa da.  

 

Gauza bera gertatzen da satelite-igorpenekin eta hauen maiztasunekin. Batzuetan, batere abisatu 

gabe, aldatu egiten dira eta lehen ikusten zen telebista-katea desagertu egiten da. Haren ordez ezer ez 

edo beste bat azaltzen zaigu. Halako kasuetan Internet kontsultatu eta zalantzak argitzeko bide egokia da. 
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Bi atal horiek lantzeko, hemen daude hainbat helbide elektroniko: 

 

Ekoizleak 
 

 ALCAD: http://www.alcad.net/ 

 FAGOR: http://www.fagorelectronica.es/ 

 IKUSI: http://www.ikusi.com/ 

 TELEVES: http://www.televes.com/ 

 

Satelite-sistemak 
 

 ASTRA: http://www.astra.lu/ 

 EUTELSAT: http://www.eutelsat.com/ 

 HISPASAT: http://www.hispasat.es/ 

 

4.12 Eranskinak 
 

 Ikasleentzako praktikak 
 

Teorian landutako atal guztiak 30 praktikaren bidez baieztatzeko, ekipo komertzialak (ez didaktikoak) 

erabili dira, ondoko abantailak eskaintzen dituztelako: 

 

 Haiek erabiltzea oso erraza da. 

 Benetako osagaien mundura hurbiltzen dituzte. 

 Muntatzeko arazoak aztertzeko aukera dago. 

 Ordezko osagaiak aurkitzeko erraztasuna dago. 

 Ekoizleek ematen dituzten ezaugarri teknikoak azter daitezke. 

 Ekipoak muntatzeko ematen dituzten aholkuak ikas daitezke. 

 Ez dute arrisku berezirik sortzen. 

 Merkeagoak dira. 

 

 II. Telebista digitala (Power Point) 
 

Telebista digitalari buruz Power Point programaz egindako aurkezpena erabilgarria da teknologia 

berrien aplikazioa ikasgelan sartzeko.  

 

Azalpen horretan igorpen digitalen ezaugarriak eta igorpen analogikoen eta digitalen arteko aldeak 

azaltzen dira. Hala ere, diapositibetan teoria horien laburpenak erakusten dira, eta ondo erabiltzeko, 

ikasleen aurrean pasa baino lehen lasai ikustea merezi du. Teoria ondo menderatzea ere eskatzen du. 



KONTSUMOKO EKIPO ELEKTRONIKOAK (EM) 
 

 
56 

 

55  EERRAANNSSKKIINNAAKK  
 

5.1 I. eranskina: ikasleentzako praktikak 
 

 Telebista-seinaleak hartzea eta banatzea 
 

Instalazioen praktikak egiteko ekipo komertzialak erabiliko ditugu eta egingo diren praktikak bost 

mailatan banatuko dira: 

 

1. Eremu-neurgailuen dokumentazioa aztertu, neurgailuak erabili eta neurtutako seinaleen 

parametroak ulertu. 

2. Lurreko telebista-seinaleen hartze-sistemetan parte har dezaketen osagai guztien ezaugarriak, 

mugak eta lan-baldintzak aztertu eta behar diren muntaietan erabiltzen ikasi. 

3. Lurreko telebista-seinaleak hartzeko eta banatzeko instalazioak diseinatzen ikasi eta muntatu. 

4. Satelite bidezko telebista-seinaleen hartze-sistemetan parte har dezaketen osagai guztien 

ezaugarriak, mugak eta lan-baldintzak aztertu eta behar den muntaietan erabiltzen ikasi. 

5. Sateliteko telebista-seinaleak hartzeko eta banatzeko instalazioak diseinatzen ikasi eta muntatu. 

 

 PRAKTIKAK 
 

GAIA: Eremu-neurgailuak 
1. PROLINK 3C+. Ezaugarriak 

2. PROLINK 3C+. Erabilera 

3. PROLINK 7. Ezaugarriak 

4. PROLINK 7. Erabilera 

 

GAIA: Osagai pasiboak 
5. Antenak. 

6. Osagai pasiboak (ALCAD) 

7. Osagai pasiboak (IKUSI) 

 

GAIA: Lurreko instalazioen diseinuak 
8. UHF serie-banaketa (Alcad) 

9. UHF + FI serie-banaketa (Alcad) 

10. UHF + FI deribazio-banaketa (Alcad) 

11. UHF deribazio-banaketa (Ikusi) 

12. UHF + FI serie-banaketa (Ikusi) 

13. UHF + FI deribazio-banaketa (Ikusi) 
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GAIA: Osagai aktiboak 
14. Banda anitzeko anplifikadorea (sarrera bakarra) 

15. Linea-anplifikadorea 

16. Kanal bakarreko anplifikadorea (sarrera batzuk) 

17. Kanal bakarreko anplifikadorea (Alcad) 

18. Kanal bakarreko anplifikadorea (Ikusi) 

 

GAIA: Satelite bidezko telebista analogikoa 
19. Antena parabolikoa 

20. Kanpoko unitatea edo LNB (unibertsala) 

21. Kanpoko unitatea edo LNB (bi irteera eta Quattro) 

22. “ALLSAT- Berlin” hargailu analogikoa. Ezaugarriak eta programazioa 

23. “Pace, MSS-220” hargailu analogikoa. Ezaugarriak eta programazioa 

24. “Grundig, STR-7100” hargailu analogikoa. Ezaugarriak eta programazioa 

25. F.I. anplifikadorea 

26. Barruko unitate kolektiboa (Alcad) 

27. Barruko unitate kolektiboa (Fagor) 

 

GAIA: Satelite bidezko telebista digitala 
28. “Televés” hargailu digitala. Banakakoa. Ezaugarriak eta programazioa 

29. 4 jaitsierako FIren banaketa (Ikusi) 

30. "Fagor” hargailu digitala. Kolektiboa. Ezaugarriak eta programazioa 
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1. PRAKTIKA PROLINK 3C+. EZAUGARRIAK 

Izena:  Data: 

 

Baiezta itzazu eremu-neurgailuaren botoien betebeharrak eta idatz ezazu bakoitzaren esanahia. 
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2. PRAKTIKA PROLINK 3C+. ERABILERA 

Izena:  Data: 

 

 

Osagaiak: 

 
 Lurreko antena 

 Kablea 

 Konektoreak 

 

1. Antena, kablea eta konektoreak muntatu eta Jaizkibel aldera orientatu. 

2. PROLINK 3C+ eremu-neurgailuari konektatu eta ETB1 sintonizatu. 

3. Idatzi taulan eskatzen diren balioak. 

4. Bilatu hurrengo kateak eta errepikatu 2. eta 3. puntuak. 

5. Aldatu antenaren orientazioa eta Larrun mendi aldera orientatu (ekialdera, 90º). 

6. Sintonizatu SECAM L estandarra eta Frantziako katea sintonizatu. Balioak taulan jaso. 

 

MAIZTASUNA SEINALE-MAILA 
KATEA KANALA 

BIDEO AUDIO BIDEO AUDIO 
C/N 

ETB1       

La1       

Tele5       

Canal +       

TF1       

 

7. Sintoniza ezazu FM irrati-kate bat eta jaso itzazu haren parametroak. 
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3. PRAKTIKA PROLINK 7. EZAUGARRIAK 

Izena:  Data: 

 

Baiezta itzazu neurgailuaren botoien betebeharrak eta idatz ezazu bakoitzaren esanahia. 
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(3. praktikaren jarraipena) 
 

Zehatz itzazu “O” teklatuaren botoien esanahia. 
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4. PRAKTIKA PROLINK 7. ERABILERA 

Izena:  Data: 

 

 

Osagaiak: 

 
 Lurreko antena 

 Kablea 

 Konektoreak 

 

1. Antena, kablea eta konektoreak muntatu eta Jaizkibel aldera orientatu. 

2. PROLINK 7 eremu-neurgailuari konektatu eta ETB1 sintonizatu (PAL B/G estandarra). 

3. Idatzi taulan eskatzen diren balioak. 

4. Bilatu hurrengo kateak eta errepikatu 2. eta 3. puntuak. 

5. Aldatu antenaren orientazioa eta Larrun mendi aldera orientatu (ekialdera, 90º). 

6. Sintonizatu SECAM L estandarra eta Frantziako kateak sintonizatu. Balioak taulan jaso. 

 

 

MAIZTASUNA SEINALE-MAILA 
KATEA KANALA 

BIDEO AUDIO BIDEO AUDIO 
C/N 

A3       

La2       

ETB2       

TF2       

TF3       

 

7. Zer desberdintasun dago bi estandarren artean? 

8. Bila ezazu La2 katea beste kanal batean. Bi kanalen artean desberdintasunik ba al da? 
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5. PRAKTIKA ANTENAK 

Izena:  Data: 

 
 

Lau antena erabiliko ditugu: INU 080, SG 2169/12, BU 454 eta AP 369. 
 
1. Begira ezazu katalogoetan eta osa ezazu ondoko taula: 

 

MODELOA KANALAK TIPO IRABAZIA 
D/A 

ERLAZIOA 

IREKIERA-
-ANGELUA 
Hº Vº 

HAIZEAREN 
KARGA 

(120 KM/H) 

       

       

       

       

 
2. Sintonizatu ETB1 eremu-neurgailuaren bidez eta, antenak banan-banan konektatu ondoren, 

bete ezazu beste taula hau: 

 

ANTENA 
GEHIENEKO 
SEINALEA 

(BIDEO) 

GEHIENEKO 
SEINALEA 

(AUDIO) 
C/N ERLAZIO 

BIDEO/AUDIO 
ERLAZIOA 

     

     

     

     

 
3. Neurketak egin ondoren, aukera ezazu antenarik egokiena  

 
Antena     

Zeinek hartzen du bideo-seinalerik handiena?     

Zeinek hartzen du C/N erlaziorik onena?     

Zeinek behar du euskarri metaliko txikiena?     

Zein da merkeena?     

Zein da egokiena?     
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6. PRAKTIKA OSAGAI PASIBOAK (ALCAD) 

Izena:  Data: 

 

Osagaiak: 

 
 Hartuneak 

 Banatzaileak 

 Deribadoreak 

 Nahasgailua 

 
1. Ekoizleek ematen dituzten ezaugarri teknikoak aurkitu eta taulan jarri. 

2. Lortu UHFko seinale finko bat (doikuntza-karta sorgailuaren bidez) eta eremu-neurgailuaren 

bidez neurtu. 

3. Seinale finko bera osagaiei banan-banan ezarri eta galerak taulan jaso. 

 
ALCAD 
 

OSAGAIA IZENDAPENA  MOTELDURA PAUSO-
-GALERA 

DERIBAZIO/BANAKETA-
-GALERA 

Teo.    
Hartunea BS 110 

Prak.    
Teo.    

Hartunea BS 710 
Prak.    
Teo.    

Hartunea BM 001 
Prak.    
Teo.    

Hartunea BM 789 
Prak.    
Teo.    

Deribadorea FD 210 
Prak.    
Teo.    

Deribadorea FD 219 
Prak.    
Teo.    

Banatzailea DI 241 
Prak.    
Teo.    

Banatzailea FI 483 
Prak.    
Teo.    

Nahasgailua  
Prak.    
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7. PRAKTIKA OSAGAI PASIBOAK (IKUSI) 

Izena:  Data: 

 
Osagaiak: 

 
 Kable ardazkidea (100 m) 

 Hartuneak 

 Deribadoreak 

 Banatzaileak 

 Motelgailuak 

 
1. Aurki itzazu ekoizleek ematen dituzten ezaugarri teknikoak eta jarri taulan. 

2. Lortu UHFko seinale finko bat (doikuntza-karta sorgailuaren bidez) eta neurtu eremu-

-neurgailuaren bidez. 

3. Jar iezaiezu seinale finko bera osagaiei banan-banan eta jaso galerak taulan. 

 

MOTELDURA 
OSAGAIA IZENDAPENA  

100 Mhz 850 Mhz 

PAUSO-
-GALERA 

DERIBAZIO/BANAKETA
-GALERA 

Teo.     
Kablea (100 m) CCI-179 

Prak.     
Teo.    

Hartunea HARTU-S0 
Prak.    
Teo.    

Hartunea HARTU-B2 
Prak.    
Teo.    

Deribadorea UDL 225 
Prak.    
Teo.    

Deribadorea DLB 420 
Prak.    
Teo.    

Banatzailea DVB 204 
Prak.    
Teo.    

Banatzailea UDV 408 
Prak.    
Teo.    Motelgailu 

doigarria FAV 020 
Prak.    
Teo.    Motelgailu 

finkoa FAM-020 
Prak.    

 
Zer desberdintasun dago UDL eta DLB deribadoreen artean? 
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8. PRAKTIKA UHF SERIE-BANAKETA (Alcad) 

Izena:  Data: 

 

Telebista-seinalea banatzeko instalazioaren diseinua egin nahi dugu, taulan ikusten diren 

ezaugarriak dituen eraikuntza batean. 

 
Banaketa 2 jaitsiera nagusien bidez egingo da. 

 

Etxeetan iragate-hartuneak jarriko dira (ICT arauak ez du holako instalaziorik onartzen). 

 

Lan-maiztasuna (MHz) 47 – 862 

Solairu-kopurua 7 

Etxebizitzak solairuko 2 

Hartuneak etxebizitzako 1 

Instalazio-mota Serie 

Solairuen arteko distantzia (m) 5 

Deribadoretik banatzailera (m) - 

Banatzailetik hartunera (m) - 

Hartuneen arteko distantzia (m) 5 

Kablearen galerak (862 MHz) (dB/100m) 20 

  

 

1. Marraz ezazu instalazioaren eskema.  

2. Bila itzazu katalogoetan osagai egokiak. 

3. Baiezta itzazu aukeratutako osagaien ezaugarriak. 

4. Jar ezazu azken hartuneko seinalearen maila (60 – 80 dBµV). 

5. Kalkula ezazu puntu adierazgarrienetako seinalearen maila. 

6. Kalkula ezazu anplifikadorean behar den seinalea. 

7. Muntatu panelean diseinatutako instalazioa. 

8. Aldera itzazu panelean hartutako seinalearen balioak eta kalkulukoak. 

9. Osa ezazu erabilitako materialen zerrenda. 
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9. PRAKTIKA UHF + FI SERIE-BANAKETA (Alcad) 

Izena:  Data: 

 

 

Telebista-seinalea banatzeko instalazioaren diseinua egin nahi dugu, taulan ikusten diren ezau-

garriak dituen eraikuntza batean. 

 

 

Lan-maiztasuna (MHz) 47 - 2150 

Solairu-kopurua 4 

Etxebizitzak solairuko 2 

Hartuneak etxebizitzako 4 

Instalazio-mota Serie 

Solairuen arteko distantzia (m) 5 

Deribadoretik banatzailera (m) - 

Banatzailetik hartunera (m) - 

Hartuneen arteko distantzia (m) 5 

Kablearen galerak (862 /2150 MHz) (dB/ 100m) 20/35 

  

 

 

1. Marraz ezazu instalazioaren eskema.  

2. Bila itzazu katalogoetan osagai egokiak. 

3. Baiezta itzazu aukeratutako osagaien ezaugarriak. 

4. Jar ezazu azken hartuneko seinalearen maila (60 – 80 dBµV). 

5. Kalkula ezazu puntu adierazgarrienetako seinalearen maila. 

6. Kalkula ezazu anplifikadorean behar den seinalea. 

7. Muntatu panelean diseinatutako instalazioa. 

8. Aldera itzazu panelean hartutako seinalearen balioak eta kalkulukoak. 

9. Osa ezazu erabilitako materialen zerrenda. 
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10. PRAKTIKA UHF + FI DERIBAZIO-BANAKETA (Alcad) 

Izena:  Data: 

 
 

Telebista-seinalea banatzeko instalazioaren diseinua egin nahi dugu, taulan ikusten diren ezau-

garriak dituen eraikuntza batean.  

 

 

Lan-maiztasuna (MHz) 47 - 2150 

Solairu-kopurua 5 

Etxebizitzak solairuko 2 

Hartuneak etxebizitzako 4 

Instalazio-mota Deribazioa 

Solairuen arteko distantzia (m) 5 

Deribadoretik banatzailera (m) 10 

Banatzailetik hartunera (m) 10 

Hartuneen arteko distantzia (m) - 

Kablearen galerak (862/2150 MHz) (dB/100m) 20/35 

  

 

 

1. Marraz ezazu instalazioaren eskema.  

2. Bila itzazu katalogoetan osagai egokiak. 

3. Baiezta itzazu aukeratutako osagaien ezaugarriak. 

4. Jar ezazu azken hartuneko seinalearen maila (60 – 80 dBµV). 

5. Kalkula ezazu puntu adierazgarrienetako seinalearen maila. 

6. Kalkula ezazu anplifikadorean behar den seinalea. 

7. Muntatu panelean diseinatutako instalazioa. 

8. Aldera itzazu panelean hartutako seinalearen balioak eta kalkulukoak. 

9. Osa ezazu erabilitako materialen zerrenda. 
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11. PRAKTIKA UHF DERIBAZIO-BANAKETA (Ikusi) 

Izena:  Data: 

 

 

Telebista-seinalea banatzeko instalazioaren diseinua egin nahi dugu, taulan ikusten diren ezau-

garriak dituen eraikuntza batean. 

 

 

Lan-maiztasuna (MHz) 47 - 862 

Solairu-kopurua 6 

Etxebizitzak solairuko 4 

Hartuneak etxebizitzako 2 

Instalazio-mota Deribazioa 

Solairuen arteko distantzia (m) 5 

Deribadoretik banatzailera (m) 10 

Banatzailetik hartunera (m) 10 

Hartuneen arteko distantzia (m) - 

Kablearen galerak (862 MHz) (dB/100m) 20 

  

 

 

1. Marraz ezazu instalazioaren eskema.  

2. Bila itzazu katalogoetan osagai egokiak. 

3. Baiezta itzazu aukeratutako osagaien ezaugarriak. 

4. Jar ezazu azken hartuneko seinalearen maila (60 – 80 dBµV). 

5. Kalkula ezazu puntu adierazgarrienetako seinalearen maila. 

6. Kalkula ezazu anplifikadorean behar den seinalea. 

7. Muntatu panelean diseinatutako instalazioa. 

8. Aldera itzazu panelean hartutako seinalearen balioak eta kalkulukoak. 

9. Osa ezazu erabilitako materialen zerrenda. 
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12. PRAKTIKA UHF + FI SERIE-BANAKETA (Ikusi) 

Izena:  Data: 

 

 

Telebista-seinalea banatzeko instalazioaren diseinua egin nahi dugu, taulan ikusten diren ezau-

garriak dituen eraikuntza batean.  

 

 

Lan-maiztasuna (MHz) 47 - 2150 

Solairu-kopurua 6 

Etxebizitzak solairuko 2 

Hartuneak etxebizitzako 1 

Instalazio-mota serie 

Solairuen arteko distantzia (m) 4 

Deribadoretik banatzailera (m) 6 

Banatzailetik hartunera (m) 10 

Hartuneen arteko distantzia (m) - 

Kablearen galerak (862 /2150 MHz) (dB/ 100m) 20/35 

  

 

 

1. Marraz ezazu instalazioaren eskema. 

2. Bila itzazu katalogoetan osagai egokiak. 

3. Baiezta itzazu aukeratutako osagaien ezaugarriak. 

4. Jar ezazu azken hartuneko seinalearen maila (60 – 80 dBµV). 

5. Kalkula ezazu puntu adierazgarrienetako seinalearen maila. 

6. Kalkula ezazu anplifikadorean behar den seinalea. 

7. Muntatu panelean diseinatutako instalazioa. 

8. Aldera itzazu panelean hartutako seinalearen balioak eta kalkulukoak. 

9. Osa ezazu erabilitako materialen zerrenda. 
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13. PRAKTIKA UHF + FI DERIBAZIO-BANAKETA (Ikusi) 

Izena:  Data: 

 

 

Telebista-seinalea banatzeko instalazioaren diseinua egin nahi dugu, taulan ikusten diren ezau-

garriak dituen eraikuntza batean. 

 

 

Lan-maiztasuna (MHz) 47 - 2150 

Solairu-kopurua 5 

Etxebizitzak solairuko 4 

Hartuneak etxebizitzako 2 

Instalazio-mota Deribazioa 

Solairuen arteko distantzia (m) 4 

Deribadoretik banatzailera (m) 6 

Banatzailetik hartunera (m) 5 

Hartuneen arteko distantzia (m) - 

Kablearen galerak (862/2150 MHz) (dB/100m) 20/35 

  

 

 

1. Marraz ezazu instalazioaren eskema.  

2. Bila itzazu katalogoetan osagai egokiak. 

3. Baiezta itzazu aukeratutako osagaien ezaugarriak. 

4. Jar ezazu azken hartuneko seinalearen maila (60 – 80 dBµV). 

5. Kalkula ezazu puntu adierazgarrienetako seinalearen maila. 

6. Kalkula ezazu anplifikadorean behar den seinalea. 

7. Muntatu panelean diseinatutako instalazioa. 

8. Aldera itzazu panelean hartutako seinalearen balioak eta kalkulukoak. 

9. Osa ezazu erabilitako materialen zerrenda. 
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14. PRAKTIKA BANDA ZABALEKO ANPLIFIKADOREA 

Izena:  Data: 

 

OSAGAIAK: 

 
 Lurreko bi antena 

 Mastako nahasgailua 

 Antenako Anplifikadorea (IKUSI, SBA-220) 

 Sarrera bakarra duen banda zabaleko anplifikadorea (ALCAD, CF-101) 

 
1. Bildu taulan ekoizleak emandako ezaugarri teknikoak. 

 

OSAGAIA 
LAN-

-MAIZTASUNA 
IRABAZI 

IZENDATUA 
ZARATA-

-SORMENA 
IRTEERAKO MAILA 

HANDIENA 
ELIKATZE-
-TENTSIOA 

SBA-220      

CF-101      

 
2. Muntatu bi antenak bi norabideetan eta neurtu bi seinaleen mailak (adib. ETB1 eta TF2). 

3. Neurtu seinaleen mailak eta zarata-maila (C/N) eta balioak taulan jaso (A). 

4. Muntatu antenako anplifikadorea seinale txikiena duen antenan eta neurtu berriro (B). 

5. Muntatu nahasgailua, neurtu haren irteeran eta balioak jaso (C). 

6. Muntatu banda zabaleko anplifikadorea, neurtu haren irteeran eta balioak jaso (D). 

7. Marraztu egindako muntaia osoa. 

 

A B C D 
 

Maila C/N Maila C/N Maila C/N Maila C/N 

ETB1         

TF2         

 
GALDERAK: 

1. Zertarako jartzen da antenako anplifikadorea? 

2. Zein da haren ezaugarririk garrantzitsuena? 
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15. PRAKTIKA LINEA-ANPLIFIKADOREA 

Izena:  Data: 

 

 

Osagaiak: 

 

 Lurreko antena  

 Antenako nahasgailua 

 Sarrera bakarra duen lineako anplifikadorea. (ALCAD,CF-112) 

 

1. Bildu taulan ekoizleak emandako ezaugarri teknikoak. 

2. Munta itzazu antenak, nahasgailua eta anplifikadorea. 

3. Sintoniza itzazu bi kate eremu-neurgailuaren bidez (La2 eta TF3). 

4. Jaso balioak taulan. 

5. Marraz ezazu egindako muntaiaren eskema. 

 

 

SARRERAKO 
MAILA 

IRTEERAKO 
MAILA OSAGAIA 

LAN 
MAIZTASUNA 

(MHZ) 

GEHIENGO 
IRABAZIA 

(DB) 

IRTEERAKO 
GEHIEN. 
MAILA La2 TF3 La2 TF3 

CF-112        

 

 

GALDERAK: 

 

1. Gehienezko irabazi teorikoa eta praktikoa (neurtua) berdinak al dira? 

2. Jar ezazu potentziometroa gehienezko irabazia lortzeko. Ondo ikusten al dira kate guztiak? Zergatik? 

3. Jasotzen al dira kate guztiak maila berberarekin? Zergatik? 

4. Zer desberdintasun daude CF-112 eta CF-101 anplifikadoreen artean? 
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16. PRAKTIKA BANDA BAKARREKO ANPLIFIKADOREA 

Izena:  Data: 

 

OSAGAIAK: 

 

 Lurreko antenak 

 Banda zabaleko anplifikadorea, sarrera anitza (IKUSI, CBS-744 edo CBS-534) 

 

1. Bildu taulan ekoizleak emandako ezaugarri teknikoak. 

2. Konektatu antenak eta anplifikadorea. 

3. Sintoniza itzazu bi telebista-kate eremu-neurgailuaren bidez (ETB1 eta TF1). 

4. Doitu anplifikadoreak kanalen irteerako mailak berdintsuak izan daitezen. 

5. Jaso balioak taulan. 

6. Marraztu egindako muntaia. 

 

 

TEORIKOA NEURTUA 

SARRERAKO 
MAILA 

IRTEERAKO 
MAILA OSAGAIA SARRERA-

-MOTA 
IRABAZIA 

ZARATA-
-SORMENA 

IRTEERAKO 
MAILA 

HANDIENA ETB1 TF1 ETB1 TF1 

   

   

   
CBS- 

   

     

 

 

GALDERAK: 

 

1. Nola ikusten dira kateak anplifikadoreak gehienezko anplifikazioan doitzen badira? 

2. Lortu al duzu kate guztiak indar berberaz ikustea? Zergatik? 

3. Zer desberdintasun daude sarrera bakarra eta sarrera anitza duten anplifikadoreen artean?
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17. PRAKTIKA KANAL BAKARREKO ANPLIFIKADOREA (Alcad) 

Izena:  Data: 

 

 

OSAGAIAK: 

 
 Lurreko antena 

 Kanal bakarreko anplifikadoreak (ALCAD, 905-P) 

 

 

1. Bildu taulan ekoizleak emandako ezaugarri teknikoak. 

2. Munta itzazu anplifikadoreak armazoietan. 

3. Konektatu antenak eta anplifikadorea.  

4. Sintoniza itzazu telebista-kateak eremu-neurgailuaren bidez. 

5. Doitu anplifikadoreak kanalen balio berdintsuak lortzeko. 

6. Jaso balioak taulan. 

 

TEORIKOA NEURTUA 

SARRERAKO MAILA IRTEERAKO MAILA 
IRABAZI 

HANDIENA 
ZARATA-

-SORMENA 

IRTEERAKO 
MAILA 

HANDIENA LA2 ETB1 TVE La2 ETB1 TVE 

         

 

7. Marraztu egindako muntaia. 

8. Elikatze-iturriaren ezaugarriak azaldu. 

 

 

GALDERAK: 

 

1. Nola ikusten dira kateak anplifikadoreak gehienezko anplifikazioan doitzen badira? 

2. Nola konpon daiteke? 

3. Lortu al duzue kate guztiak indar berberaz ikustea? Zergatik? 

4. Nola ikusten dira anplifikatu ez diren gainerako kanalak? 
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18. PRAKTIKA KANAL BAKRREKO ANPLIFIKADOREA (Ikusi) 

Izena:  Data: 

 

 

OSAGAIAK: 

 

 Lurreko antena 

 Kanal bakarreko anplifikadoreak (IKUSI, SZB-100) 

 

1. Bildu taulan ekoizleak emandako ezaugarri teknikoak. 

2. Munta itzazu anplifikadoreak armazoietan. 

3. Konektatu antenak eta anplifikadorea.  

4. Sintoniza itzazu telebista-kateak eremu-neurgailuaren bidez. 

5. Doitu anplifikadoreak kanalen balio berdintsuak lortzeko. 

6. Jaso itzazu balioak taulan. 

 

TEORIKOA NEURTUA 

SARRERAKO MAILA IRTEERAKO MAILA 
IRABAZI 

HANDIENA 
ZARATA-

-SORMENA 

IRTEERAKO 
MAILA 

HANDIENA LA2 ETB1 FM La2 ETB1 FM 

         

 

7. Marraztu egindako muntaia. 

8. Elikatze-iturriaren ezaugarriak azaldu. 

 

 

GALDERAK: 

 

1. Nola ikusten dira kateak gehiengo anplifikazioan doitzen badira anplifikadoreak ?  

2. Nola konpon daiteke ? 

3. Zer desberdintasunak daude bi ekoizle horien anplifikadoreen artean ? 
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HEGOA 

180º 

4

5 

6

7

1
2 

3
A C E

G
I

B D
F

H

90º     EKIALDEA MENDEBALA     90º 

1:  EUTELSAT – I/F5 – 21.5º 

2:  ASTRA 1/A-B-C-D-E-F-G-19.2º 

3:  EUTELSAT II /F3 – 16º 

4:  EUTELSAT II /F1 – 13º 

5:  EUTELSAT II /F2 – 10º 

6:  EUTELSAT II /F4 – 7º 

7:  EUTELSAT I  /F4 – 4º 

A: TELECOM- 2B – 5º 

B: TELECOM- 2A – 8º 

C: INTELSAT- 515-18º 

D: TDF-18.8º          OLYMPUS-19º 

E: INTELSAT- 502-21.5º 

F: INTELSAT- 601-27.5º 

G: HISPASAT-1ª-1B- 31º 

H: INTELSAT- 603-34.5º 

I:  PANAMSAT- PAS 1-45º 

 

19. PRAKTIKA ANTENA PARABOLIKOA 

Izena:  Data: 

 

Antena parabolikoa orientatzeko zer satelitea hartu nahi dugun eta non dagoen kokatua jakin 

behar dugu. 

 

Satelite europar garrantzitsuen kokapen espaziala ondoko irudian ikusten da. Hala ere, guk ASTRA 

eta EUTELSAT (Hot Bird) bakarrik hartuko ditugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muntatu 60 cm-ko antena eta LNB unibertsala 

2. Konekta itzazu LNB eta eremu-neurgailua. 

3. Egokitu eremu-neurgailuaren aukerak SAT kateak sintonizatzeko 

4. Aukeratu LNBren elikatze-tentsio egokia. 

5. Orientatu parabola Astra aldera. 

6. Neurtu taulan eskatzen diren balioak eta bertan idatzi. 

7. Orientatu antena Eutelsat satelite aldera. 

8. Neurtu taulan eskatzen diren balioak eta bertan idatzi. 
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SATELITEA KATEA 
MAIZTASUNA 

(katea) 
FI (neurtua) KANALA 

SEINALEA 

(dBµV) 
C/N 

ASTRA KIKA/Arte      

ASTRA Eurosport      

ASTRA CNN      

EUTELSAT TVE intern.      

EUTELSAT RAI Uno      

EUTELSAT CNBC Europe      

 

 

GALDERAK: 

 
1. Zein LNB-mota erabili duzu? 

2. Zer tentsio ezarri diozu H kateak hartzeko?  

3. Eta V kateak hartzeko? 

4. Zein da bere barruko osziladorearen maiztasuna? 
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20. PRAKTIKA KANPOKO UNITATEA EDO LNB (unibertsala) 

Izena:  Data: 

 

OSAGAIAK: 

 
 40, 60 eta 80 cm-ko diametroa duten antena parabolikoak 

 LNB unibertsala 

 

1. Muntatu LNB unibertsala 40 cm-ko antenan.  

2. Orientatu ASTRA satelitera eta sintonizatu Eurosport katea. 

3. Neurtu eremu-neurgailuaren bidez  

4. Osa ezazu ondoko taula, seinaleen mailak hartuz. 

5. Sintoniza ezazu KIKA katea eta hartu balioak. 

 

KATEA 
MAIZTASUNA 

(H/V) 
F.I. 

ELIKATZE-
-TENTSIOA 

SEINALE-MAILA 

(dBµV) 
C/N 

Eurosport      

KIKA      

 

6. Muntatu LNB unibertsala 60 cm-ko antenan. 

7. Errepika itzazu 2. puntutik 5.era. 

 

KATEA 
MAIZTASUNA 

(H/V) 
F.I. 

ELIKATZE-
-TENTSIOA 

SEINALE-MAILA 

(dBµV) 
C/N 

Eurosport      

KIKA      

 

8. Muntatu LNB unibertsala 80 cm-ko antenan. 

9. Errepika itzazu 2. puntutik 5.era. 
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KATEA 
MAIZTASUNA 

(H/V) 
F.I. 

ELIKATZE-
-TENTSIOA 

SEINALE-MAILA 

(dBµV) 
C/N 

Eurosport      

KIKA      

 
GALDERAK: 

 
1. Zein kasutan jarri behar da parabola txikia? 

2. Eta parabola handia? 

3. Nola elikatu behar da LNB unibertsala? 
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21. PRAKTIKA KANPOKO UNITATEA EDO LNB (H/V eta Quattro) 

Izena:  Data: 

 
OSAGAIAK: 

 
 60 cm-ko diametroko antena parabolikoa 

 LNB Quattro 

 Bi irteerako LNB (H eta V) 

 
1. Muntatu LNB Quattro 60 cm-ko parabolan.  

2. Orientatu antena ASTRA satelitera eta sintonizatu Eurosport katea. 

3. Neurtu eremu-neurgailuaren bidez.  

4. Ondoko taula osatu seinaleen mailak hartuz. 

5. KIKA katea sintonizatu eta balioak hartu. 

 

KATEA 
ELIKATZE-
-TENTSIOA 

MAIZTASUNA
(A) 

F.I. (B) 
ALDEA 
(A-B) 

SEINALEA 

(dBµV) 
C/N 

Eurosport       

KIKA       

 
6. Muntatu bi irteerako LNBa 60 cm-ko antenan. 

7. Neurtu eremu-neurgailuaren bidez. 

8. Ondoko taula osatu, seinaleen mailak hartuz. 

 

 
9. Marraz ezazu LNB Quattro eta adierazi irteera bakoitzaren ezaugarria. 

 
GALDERAK: 

 
1. LNBko elikatze-tentsioak eragina al du funtzionamenduan? 

2. Zer-nolako elikatze-tentsioa behar du LNB Quattro-k? 

3. Eta bi irteerako LNB-ak? 

4. Noiz erabiliko dugu LNB Quattro eta noiz bi irteerakoa? 

KATEA 
ELIKATZE-
-TENTSIOA 

MAIZTASUNA
(A) 

F.I. (B) 
ALDEA 
(A-B) 

SEINALEA 

(dBµV) 
C/N 

Eurosport       

KIKA       
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22. PRAKTIKA HARGAILU ANALOGIKOA (ALLSAT-Berlin) 

Izena:  Data: 

 

 

Satelite bidezko telebista analogikoko hargailuak indar handiz sartzen ari dira etxebizitzetan eta 

horiek programatzen ikasi behar dugu. Praktika honetan “ALLSAT-Berlin” hargailua erabiliko dugu. 

 

 

1. Ekoizleek ematen dizkiguten instalaziorako eta erabilerarako oharrak arretaz irakurri. 

2. 21 kanalaren gainetik libre dagoen kanal bat aukeratu eta SAT hargailuaren RF irteera horretan 

programatu. 

3. Erabili duzuen kanalaren zenbakia idatzi. 

4. Sateliteen programak ikusteko telebistaren 9. aurre-sintonian finkatu. 

5. Jar ezazu antena parabolikoa ASTRA satelitera begira. 

6. Eman itzazu kateak hargailuan instalatzeko pausoak, eta lehenengo 5 posizioetan zure gustuko 

kateak memorizatu. 

7. Bildu ondoko taulan kateen ezaugarriak. 

 

 

KATEA MAIZTASUNA H/V 0/22kHz 
AUDIO-

-MAIZTASUNA 
BESTE AUDIO-
-MAIZTASUNAK 

      

      

      

      

      

 

 

8. Jaso itzazue hargailua programatzeko izan dituzuen eragozpenak edota arazoak.  
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23. PRAKTIKA HARGAILU ANALOGIKOA (Pace, MSS-220) 

Izena:  Data: 

 

 

Satelite bidezko telebista analogikoko hargailuak indartsu sartzen ari dira etxeetan eta horiek 

programatzen ikasi behar dugu. Praktika honetan “Pace MSS-220” hargailua erabiliko dugu. 

 

1. Ekoizleek ematen dizkiguten instalaziorako eta erabilerarako oharrak arretaz irakurri. 

2. 30. kanalaren gainetik libre dagoen kanal bat aukeratu eta SAT hargailuaren RF irteera horretan 

programatu. 

3. Erabili duzun kanalaren zenbakia idatzi. 

4. Sateliteen programak ikusteko telebistaren 10. aurre-sintonian finkatu. 

5. Jar ezazu antena parabolikoa Eutelsat satelitera begira. 

6. Hargailuan kateak instalatzeko pausoak eman eta lehenengo 5 posizioetan zure gustuko kateak 

memorizatu.  

7. Bildu ondoko taulan kateen ezaugarriak 

8. Jaso itzazu hargailua programatzeko izan dituzun eragozpenak edota arazoak.  

 

 

KATEA MAIZTASUNA H/V 0/22kHz 
AUDIO-

-MAIZTASUNA 
BESTE AUDIO-
-MAIZTASUNAK 
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24. PRAKTIKA HARGAILU ANALOGIKOA (Grundig STR-7100) 

Izena:  Data: 

 

 

Satelite bidezko telebista analogikoko hargailuak indartsu sartzen ari dira etxeetan eta horiek 

programatzen ikasi behar dugu. Praktika honetan “Grundig STR-7100” hargailua erabiliko dugu. 

 

1. Ekoizleek ematen dizkiguten instalaziorako eta erabilerarako oharrak arretaz irakurri. 

2. 40. kanalaren gainetik libre dagoen kanal bat aukeratu eta SAT hargailuaren RF irteera horretan 

programatu. 

3. Erabili duzun kanalaren zenbakia idatzi. 

4. Sateliteen programak ikusteko telebistaren 11. aurre-sintonian finkatu. 

5. Jar ezazu antena parabolikoa Astra satelitera begira. 

6. Hargailuan kateak instalatzeko pausoak eman eta lehenengo 5 posizioetan zure gustuko kateak 

memorizatu.  

7. Bildu ondoko taulan kateen ezaugarriak.  

 

 

KATEA MAIZTASUNA H/V 0/22kHz 
AUDIO-

-MAIZTASUNA 
BESTE AUDIO-
-MAIZTASUNAK 

      

      

      

      

      

 

 

8. Jaso itzazu hargailua programatzeko izan dituzuen eragozpenak edota arazoak.  
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25. PRAKTIKA FI ANPLIFIKADOREA 

Izena:  Data: 

 

Instalazio komunitarioetan FI kable bakarren bidez banatzen bada, H edo V izango da, biak batera 

ezin baitira banatu (prozesatu gabe). 

 

Banaketa-sarea osatzen duten osagai guztiek 2150 MHz-eko maiztasunean lan egiteko egokiak izan 

behar dute. 

 

1. Konekta ezazu antena parabolikoaren kablea banaketa-instalazio batean. 

2. Eremu-neurgailuaren bidez neurtu hartuneetan dauden seinaleen balioak.  

 Ondo ikusten al da? 

 Zergatik? 

3. Konekta ezazu antena parabolikoa FI anplifikadorearekin eta irteera banaketa-instalakuntzarekin. 

 Ondo ikusten al da? 

 Zergatik? 

4. Sintoniza ezazu Eurosport katea eta osa ezazu ondoko taula. 

 

FI ANPLIFIKADOREAREN EZAUGARRI TEORIKOAK NEURKETAK 

MARKA/IZENA 
LAN-

-MAIZTASUNA 
IRABAZIA 

LNB ELIKATZE-
-TENTSIOA 

SARRERA-
-MAILA 

(dBµV) 

IRTEERA-
-MAILA 

(dBµV) 

ALCAD      

IKUSI      

FAGOR      

 

5. Alda ezazu FI anplifikadorea eta osa itzazu taularen beste bi lerroak. 

6. Marraz ezazu erabili duzun banaketa-instalazioa. 

7. Marraz itzazu FI anplifikadoreen karatulak eta adieraz ezazu sarrera eta irteera guztien betebeharra. 
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26. PRAKTIKA BARRUKO UNITATE KOLEKTIBOA (Alcad) 

Izena:  Data: 

 

Instalazio komunitarioetan antena parabolikoa teilatuan eta SAT hargailuak buru ekipoan jartzen 

dira. Sistema modularrak dira eta ikusi nahi dugun kanal bakoitzeko modulu bana jarri behar da. 

 

Oraingoan, ALCAD etxeko US-601 ekipoaren erabilera ikasiko dugu. 

 

Ekoizleak emandako ekipoa instalatzeko eta programatzeko arauak arretaz irakur itzazu. 

 

1. Munta ezazu ekipoa armazoian. 

2. Konekta ezazu antena parabolikoa. 

3. Konekta ezazu lurreko antena. 

4. Programa itzazu bi moduluak Eurosport eta Kika ikusteko, libre dauden bi kanaletan (24 eta 28), 

eta telebistako 10. eta 11. aurre-sintonietan urrenez urren memorizatu. 

 Ondo ikusten al da? 

 Zergatik? 

5. Instalazio hauetan LNB unibertsala erabiltzea egokia al da? Zergatik? 

6. Saia zaitez satelite-seinaleak eta lurrekoak maila berean doitzen. 

7. Sar ezazu seinalea banaketa-instalazioko panel batean eta neurtu seinalearen maila hartune 

kaltetuenean (lehenengoa eta azkena). 

8. Jar ezazu voltmetroa satelite-seinalearen maila neurtzeko proba-puntuan eta saia zaitez gehienezko 

seinalea finkatzen (mugitu antena parabolikoaren orientazioa). Neurtu duzun tentsioa:... 

9. Osa ezazu ondoko taula. 

 

KATEA MAIZTASUNA 
SARRERAKO 

SEINALEA 
(dBuV) 

IRTEERAKO 
SEINALEA 

(dBuV) 

HARTUNE 
KALTETUENA 

(dBuV) 
C/N 

Eurosport      

Kika      

ETB1      
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27. PRAKTIKA BARRUKO UNITATE KOLEKTIBOA (Fagor) 

Izena:  Data: 

 

 

Praktika honetan hargailu kolektiboaren instalazioa eta programazioa landuko ditugu. 

 

Oraingo honetan FAGOR etxeko SDM-6000 ekipoaren erabilera ikasiko dugu. 

 

Ekoizleak emandako instalatzeko eta programatzeko arauak arretaz irakur itzazu. 

 

1. Munta ezazu ekipoa armazoian. 

2. Konekta ezazu antena parabolikoa. 

3. Konekta ezazu lurreko antena. 

4. Programa itzazu bi moduluak Eurosport eta Kika ikusteko libre dauden bi kanaletan eta 

telebistako 12 eta 13. aurre-sintonietan memorizatu. 

5. Ondo ikusten al da? Zergatik? 

6. Saia zaitez sateliteko seinaleak eta lurreko seinaleak maila berean doitzen. 

7. Har ezazu banaketa-instalaziorako panel bat eta sartu seinalea.  

8. Osa ezazu ondoko taula. 

 

BIDEO AUDIO 
KATEA KANALA MAIZTAS. 

IF 
zabale. 

+/- Cl/UnCl Picture Maiztasu. L+R,L,R Zabalera 
De-

-emphasis 

Eurosport           

Kika           

 

9. Marraztu moduluen sarrerak eta irteerak eta azaldu bakoitzaren esanahia. 

10. Marraz ezazu egin duzun muntaia. 

11. Adieraz itzazu kateak sintonizatzeko eman beharreko pausoak. 
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28. PRAKTIKA HARGAILU DIGITALA. BANAKOA (Televés) 

Izena:  Data: 

 

Satelite bidezko telebista digitala irekian (doan) ikusi ahal izateko satelite analogikoak ikustekoaren 

antzeko sistema muntatu behar da, baina etxean hargailu digitala jarri behar dugu.  

 

Gure kasuan “Televés” etxeko “RDS N DIGITAL” hargailua erabiliko dugu. 

 

1. Konekta ezazu hargailua eta antena parabolikoa.  

2. Orienta ezazu antena parabolikoa Eutelsat aldera. 

3. Konektatu lurreko antena. 

4. Telebistako 10. aurre-sintonian ikusteko programatu. 

5. Marraztu ekipoa eta azaldu sarrera eta irteeren funtzioa. 

6. Zer LNB erabili duzu? Zergatik? 

 

Kate digitalak eta analogikoak ikus daitezke; horretarako, bi hargailu behar ditugu. 

 

7. Konekta ezazu hargailu analogikoa eta programatu telebistako 9. aurre-sintonian. 

8. Marraz itzazu egin duzun muntaiaren konexioak. 
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29. PRAKTIKA 4 JAITSIERAKO FIren BANAKETA (Ikusi) 

Izena:  Data: 

 

FI seinalea kable bakar baten bidez banatzen denean, polaritate bakarra zabal daiteke 

(prozesadorerik gabe). Aukera hori handitzeko, 4 hariko jaitsiera egin daiteke; horrela, satelite bakar 

bateko H eta V polaritateak eta seinale analogikoak nahiz digitalak bana daitezke, edo, bestela, bi 

satelite desberdineko bi polaritateak. 

 

1. Har ezazu IKUSI etxeko katalogoa eta 38. orrialdean dagoen informazioa irakurri. 

2. Konekta ezazu lurreko antena. 

3. Konekta itzazu panela eta antena parabolikoak, bat ASTRAra eta bestea EUTELSAT aldera begira. 

4. Zer LNB erabil daiteke? Zergatik? 

5. Marraz ezazu muntaiaren eskema. 

6. Azal ezazu osagai bakoitzeko funtzioa. 

7. Programa ezazu hargailua lehenengo 4 posizioetan Eurosport, Kika (Astra) eta TVE eta Arte 

(11.079 MHz-V) (Eutelsat) ikusi ahal izateko. Telebistako 9. aurre-sintonian gorde. 

8. Saia zaitez lurreko kateen seinaleak eta satelitearenak maila bertsuan doitzen. 

9. Osa ezazu ondoko taula. 

 

 

KATEA 
MAIZTASUNA 

(H / V) 
SARRERAKO 

SEINAL-MAILA 
HARTUNEKO 

MAILA 
C/N 

Eurosport     

Kika     

TVE sat     

Arte     

ETB1     

La2     
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30. PRAKTIKA HARGAILU DIGITALA. KOLEKTIBOA (Fagor) 

Izena:  Data: 

 

Instalazio kolektiboetan hargailu digitala buruko ekipoan jartzen da, eta programatu ondoren 

etxeetan beste edozein kanal moduan ikusiko da.  

 

Instalatzailearen lana hauxe da: kolektibitateak eskatu duen telebista-kate digitalak sintonizatzea eta 

libre dauden lurreko kanaletan programatzea. 

 

Praktika egiteko FAGOR etxeko SDM 6000 hargailu digitala erabiliko dugu. Honek QPSK igorpen 

digitala hartzen du eta irteeran AM (RF) ematen du. 

 

1. Irakurri moduluaren informazioa. 

2. Instalatzeko eta martxan jartzeko pausoak jarraitu. 

3. Programatu bi moduluak: batean H igorpenak ikusteko, eta bestean V igorpenak ikusteko. 

 

 

KATEA 
MAIZTASUNA. 

H/V 
BAUD RATE 

BIDEO-ITXURA 
3:4, 16:9 

AUDIOA 

ETB     

     

 

 

4. RFren mailak doitu. (katalogoaren esku-liburuxkan 6. atala ) 

5. Marraztu moduluaren frontea eta adierazi haren sarrera eta irteeren funtzioak. 

6. Marraz ezazu muntaia osoa eta adieraz ezazu modulu bakoitzaren funtzioa. 
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66  TTEELLEEBBIISSTTAA  DDIIGGIITTAALLAA..  PPOOWWEERRPPOOIINNTT  BBIIDDEEZZKKOO  AAUURRKKEEZZPPEENNAA  
 

6.1 II. eranskina: telebista digitala 
 

Atal hau, berez, PowerPoint programarekin erabiltzeko egokitu da. Era horretan, teknologia berriak 

ikasgelan aplikatzeko bidea ematen du. Bertan 30 diapositibatan igorpen digitalari buruzko sarrera egiten 

da. Diapositibak hauek dira: 

 

1. Telebista digitala. Azala 

2. Aurkibidea 

3. Sarrera. Abantailak 

4. Sarrera. Blokeka 

5. Lurreko telebista digitala. Aurkibidea 

6. Analogikoa/digitala. Abantailak 

7. Desabantailak 

8. Desberdintasunak 

9. Alde teknikoak 

10. Aldaketak 

11. Maiztasunak orain 

12. Maiztasunak etorkizunean 

13. DVB-T estandarra 

14. COFDM seinalea 

15. DVB-Tren ezaugarriak 

16. COFDM ezaugarriak 

17. Sateliteko telebista digitala. Aurkibidea 

18. Abantailak 

19. Desabantailak 

20. Analogikoa/digitala. Aldeak 

21. Konpresio digitala 

22. MPEG-2 sistema 

23. Seinalearen kalitatea 

24. Polaritateak eta bandak 

25. Osagaiak. Aurkibidea 

26. LNB. H /V 

27. LNB. Goikoa / Behekoa 

28. Parabola 

29. Estaldura 

30. Tamaina 
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