
4T2 Mk II4T2 Mk II  
mobilny analizator DVB-T/H

DIGIMES Robert Kościesza Digital Measurements Services & Equipment



4T2 Mk II   DVB-T/H Portable Test Set
Rozbudowana analiza dla 

dostawców sprzętu , 
operatorówoperatorów , 
producentów jak 
również eksploatacji i p j
serwisu sieci DVB-T/H



Możliwości 
W tki i j d j k ” j k ś iWszystkie wymagane pomiary w jednej „skrzynce” z jakością 
laboratoryjną

B t k t PC t j Wi d XPBaza to komputer PC z systemem operacyjnym Windows XP

Otwarty system wspierający wszystkie aplikacje z rodziny 
Wi dWindows

Nieograniczone możliwości zapamiętywania danych 
i h HDD CD R l b USB ti kpomiarowych na HDD, CD-R, lub USB stick

Interfejs Ethernet do zdalnego sterowania lub współdzielenia 
analizatora 4T2 w środowisku LAN lub WANanalizatora 4T2 w środowisku LAN lub WAN



Analiza spektralna
Analiza widma nie posiadająca konkurencji w swojej dziedzinie z 

rewelacyjną dynamiką – ocena filtra wyjściowego DVB – maska 
krytyczna i nie krytyczna

Możliwości :
Zakres 12 MHz, 85 dB
Zmienne poziomy zoom
5 markerów
M k di l / ditMask display / edit
Max hold / freeze
Detector selectorDetector selector
Pamięć ekranu



CCDF Analiza
śćLiniowość wzmacniaczy nadajnika jak na dłoni” !!!

Łatwość konfiguracji i korekcji nadajnika !!!

Możliwości :
Zmienne poziomy zoom
5 markerów absolute / delta 
readings
Gaussian distributrionGaussian distributrion 
display
Crest Factor readout
Screen memory



Analiza grupowego czasu przejścia
O ś f śOcena jakości filtru wyjściowego DVB

Możliwości :
Variable zoom levels
5 markers with absolute / 
delta readings
Gaussian distributrionGaussian distributrion 
display
Crest Factor readout
Screen memory



Analiza odpowiedzi impulsowej
Sprawdzenie opóźnienia czasowego pomiędzy różnymi sygnałami DVB-T do 

doboru sieci SFN !!! Praktycznie pomiar rozmieszczenia stacji SFN !!!

Możliwości :
Zakres 600 us, 40 dB.
Variable zoom levels
5 markers with absolute / 
delta readingsdelta readings
Max hold / freeze
Screen memoryy



Analiza modulacji
Rozbudowana ewaluacja modulacji COFDM z wynikami do 42 dB MER.

Zobacz jakiej jakosci jest modulator DVB T / H !!!

W czasie rzeczywistym :
MER, EVM, Phase Jitter
Amplitude Imbalance
Carrier Supression
Si l t N i R tiSinal to Noise Ratio,
QE, STE

Wykresy :Wykresy :
Constellation (Q vs I)
Q, I vs Carriers
MER, EVM  vs Carriers



G ś

MPEG Video
Zabudowany programowy dekoder MPEG do on-line analizy zawartości 

praktycznej strumienia .

Możliwości :
Automatic PID scan
or manual entry with 
file save
Displays on top of otherDisplays on top of other 
analysis functions
CVBS and audio external
analog e o tp tsanalogue outputs



Analiza stopy błędów 
Długoterminowa analiza jakości sygnału poprzez rozbudowany pomiar 

stopy błędów .

W czasie rzeczywistym :
BER przed / po Viterbi
Błędy pakietowe
MER, Input Level

Mozliwosci :
Stacked-Bar GraphStacked Bar Graph
visualisation
Infinite Data logging
(csv, ASCII format)



Analiza zasięgu odbioru
ó ff OTest warunków off-air zasięgu odbioru. Ocena pod kątem odbiornika w 

terenie nie wychodząc z obiektu nadawczego !!

Real-time display of:
BER przed / po Viterbip p
Packet Errors
MER

Available Diagrams:
BER vs Attenuation
MER vs Attenuation
BER MERBER vs MER



Analiza MPEG-TS (opcja)
Uruchamia sprawdzian ciągłości i generuje przegląd zawartości MPEG-TS .

Features:
Hierarchical view
ETR 290 error log
DVB SI interpreter
MIP l iMIP analysis
Service Bitrates



Analiza zasięgu (opcja-unikalna funkcja)
Zbieranie wartości sygnału mówiących o zasięgach stacji  i wizualizacja na 

mapie geograficznie !!! Wraz ze stopą błędów pozwala na praktyczną ocenę 
zasięgu stacji DVB !!

Możliwości :
Odbiornik GPS
Różne sposoby wizualizacji
Dowolny sposób wydruku 
F t d h ASCIIFormat danych ASCII 



Odtwarzanie MPEG-TS (opcja)
Generuje sygnał MPEG-TS do i mierzy 

jednocześnie  parametry RF.

Features:
Variable bitrate
PCR and CC adaption
Automatic wrapping
Hi hi l TS iHierarchical TS view



Nagrywanie MPEG-TS (opcja)
Zapamiętuje MPEG-TS na HDD dla off line 

ewaluacji i tworzenia dokumentacji.

Możliwości :
Off-air TS grabber
80 (120) GB pojemność
CD-R archwizacja
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