
INSTRUKCJA OBSŁUGI LINII 
RADIOWEJ  AVL 105D

   MICROWAVE AUDIO & VIDEO



1. PARAMETRY TECHNICZNE AVL 105
wymiary nadajnika ( indoor unit ) ............................................. 350x260x108 mm
masa nadajnika ( indoor unit ) - ............................................... 3,2 kg
moc nadajnika - .................................................................. do 60 mW
maksymalny zasięg (wymagana widoczność między antenami) 50 km
częstotliwość -.......................................................................10,500 ÷ 10,699 GHz
raster nośnej -........................................................................1 MHz (układ PLL)
stabilność częstotliwości -..................................................... ± 8 ppm
modulacja -............................ bezpośrednia modulacja częstotliwościowa nośnej
promieniowanie niepożądane ............................................... wg. ETSI
nadajnik posiada wbudowane dwa generatory częstotliwości o następujących parametrach:
częstotliwość w kanale lewym ..................................................7,380 MHz
częstotliwość w kanale prawym... .............................................7,560 MHz
stabilność częstotliwości -.................................................... ± 8 ppm
dewiacja podnośnych sygnałem akustycznym..........................120 kHz
dewiacja nośnej sygnałem podnośnych....................................500 kHz
dewiacja nośnej sygnałem video ( amplituda na wejściu video 1Vp.p.) 14 MHz 
preemfaza audio...................................................................... 50 µs
preemfaza video............................................................... wg. CCIR 405

1.1 PARAMETRY  ŁĄCZA MIKROFALOWEGO
szerokość przenoszonego pasma We/Wy video ± 1dB .......... 50 Hz ÷ 5 MHz
szerokość przenoszonego pasma We/Wy audio ± 1dB ......... 10 Hz ÷ 15 kHz
dynamika audio........................................................................ 70 dB lub 92 dB*
rozdzielczość ..........................................................................  20 bitów*

1.2 PARAMETRY  ANTENY OFFSETOWEJ (NADAWCZEJ 
       I ODBIORCZEJ )

średnica aktywna.....................................................................  0,65 m
zysk.......................................................................................... 34 dB
kąt wiązki ................................................................................. 2,0 °
średnica masztu.........................................................................40 - 50 mm
elewacja.................................................................................. - 5 ÷ 15°
azymut....................................................................................... 0 ÷ 360°
masa netto..................................................................................3,2 kg

* parametry  wersji cyfrowej AVL105D.



2. BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
Nadajnik radiolinii AVL 105 został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce zgodnie z 
międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, lecz podobnie jak  inne urządzenia elektryczne 
wymaga ostrożności w obsłudze. Konstrukcja nadajnika przewiduje długoletnie, bezawaryjne 
użytkowanie.  Montaż i przygotowanie do pracy powyższego urządzenia powinny zostać 
powierzone producentowi lub wskazanej przez producenta wyspecjalizowanej firmie serwisowej - 
takie rozwiązanie gwarantuje osiągnięcie optymalnych parametrów złącza mikrofalowego. 
Obsługa nadajnika jest bardzo prosta, a szereg zabezpieczeń chroni urządzenie przed 
uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem. Niniejsza instrukcja zawiera opis 
podstawowych funkcji nadajnika.

2.1 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE NADAJNIKA
Należy starannie sprawdzić , czy wszystkie połączenia kabli wykonane zostały prawidłowo. Aby 
uniknąć porażenia prądem elektrycznym  i uszkodzenia nadajnika należy:

• nie otwierać obudowy urządzenia, zanim nie zostanie ono odłączone od sieci elektrycznej 
przez wyjęcie wtyczki kabla zasilającego z gniazdka sieciowego;

• nie dopuścić do dostania się do wnętrza obudowy urządzenia jakichkolwiek przedmiotów jak 
również cieczy;

• gdy nadajnik nie jest używany,  należy  przełączyć go w stan nieaktywny - przełącznikiem 
ON/OFF; 

3. PODSTAWOWE CZYNNOŚĆI ZWIĄZANE
    Z  OBSŁUGĄ NADAJNIKA AVL 105

Podstawowe czynności konieczne do przygotowania nadajnika do pracy to:
1. instalacja konwertera nadawczego ( outdoor unit);
2. doprowadzenie do części sterującej ( indoor unit) przy  pomocy przewodów koncentrycznych 

o impedancji 75 Ω sygnału audio i video;
3. uruchomienie nadajnika;
4. ustawienie częstotliwości pracy ( przyznanej przez Urząd Regulacji Telekomunikacji);
5. zmiana parametrów fabrycznych nadajnika.



RYS. 1. Schemat połączeń i elementów sterujących nadajnika AVL 105 .
A - płyta czołowa części sterującej  B-  płyta tylna części sterującej
1. przełącznik stanu aktywnego i czuwania ( stand by )
2. klawisz funkcyjny F
3. klawisz D1 ( cyfra 1)
4. klawisz D2 ( cyfra 2)
5. klawisz D3 ( cyfra 3)
6. klawisz  Enter E
7. gniazdo wejściowe sygnału VIDEO
8. gniazdo wejściowe sygnału AUDIO L
9. gniazdo wejściowe sygnału AUDIO R
10. gniazdo wyjściowe ( do konwertera nadawczego )
11. ekran LCD wyświetlacza
12. fider 75 Ω
13. konwerter nadawczy
14.gniazdo kabla zasilającego
15. gniazdo bezpiecznika
16. wyłącznik zasilania
17. gniazdo wejściowe typu XLR sygnału AUDIO L
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18. gniazdo wejściowe typu XLR sygnału AUDIO R
19. gniazdo wejściowe typu CHINCH  zdalnego przełącznika wejść
20. gniazdo wejściowe typu XLR sygnału AES/EBU

2.1 INSTALACJA KONWERTERA NADAWCZEGO
Instalację konwertera (13) wraz z całym przygotowaniem do pracy radiolinii wykonuje producent 
bądź wskazana przez producenta wyspecjalizowana firma serwisowa. W przypadku instalacji 
przez użytkownika  należy pamiętać by podłączać fider i konwerter do części sterującej  TYLKO 
WTEDY GDY JEST ONA ODŁĄ-CZONA OD SIECI. ZASADA TA OBOWIĄZUJE W CIĄGU 
CAŁEGO OKRESU EKSPLOATACJI URZĄDZENIA .
 UWAGA! Częstotliwość  pośrednia  pomiędzy częścią  sterującą  a  konwerterem mieści  się  w 
paśmie 1800 MHz - konieczne jest więc zastosowanie fidera jak najwyższej jakości. 

2.2 URUCHOMIENIE NADAJNIKA
Uruchomienie nadajnika do sieci powinno odbywać się w następującej kolejności:
1. włożenie wtyczki kabla zasilającego do gniazda sieciowego,
2. załączenie wyłącznika zasilania (16) - pozycja ON,
3. przygotowanie nadajnika do pracy bądź praca nadajnika przez przełączenie włącznika stanu 

aktywnego (1) - wykonanie tej czynności zostanie zasygnalizowane przez pojawienie się 
napisów na ekranie wyświetlacza (11).

UWAGA!  Włącznik stanu aktywnego (1) wymaga dłuższego czasu wciśnięcia  dokładnie 1 sek. 
Włącznik stanu aktywnego (1) oprócz pierwszego uruchomienia nadajnika daje możliwość 
natychmiastowego przerwania transmisji - w pozostałych przypadkach całkowicie wystarczające 
jest posługiwanie się wyłącznikiem zasilania (16).
UWAGA! Załączenie się wyświetlacza oznacza rozpoczęcie transmisji - o podanych na 
wyświetlaczu parametrach.

2.4 WPROWADZENIE ŻĄDANEJ CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY   
      NADAJNIKA
Wprowadzenie  żądanej  częstotliwości  pracy  nadajnika  zostało  sprowadzone  do  kilku 
nieskomplikowanych czynności. Aby tego dokonać należy: 

1. odłączyć fider (12) łączący urządzenie sterujące ( indoor unit ) z konwerterem  
nadawczym (13) ( jeśli wcześniej był przyłączony ) - jest to konieczne ponieważ  nadajnik  w 
trakcie wprowadzania zmian cały czas emitowałby promieniowanie o parametrach pokazywanych 
na wyświetlaczu, a więc niekoniecznie   zgodnych z przydziałem częstotliwości wyznaczonym 
przez Urząd Regulacji Telekomunikacji;

2. włączyć urządzenie do sieci włącznikiem (16);



3. wcisnąć klawisz funkcyjny F (2);

4. klawiszami D1(3), D2(4),D3(5) ustawić żądaną częstotliwość;

5. zatwierdzić częstotliwość klawiszem Enter (6);
UWAGA! W przypadku gdy ustawiona klawiszami D1(3), D2(4),D3(5) częstotliwość nie zostanie 
zatwierdzona klawiszem Enter (6) w przeciągu 10 sekund  - urządzenie sterujące wraca do 
poprzedniej częstotliwości.

6. podłączyć fider (12) do gniazda wyjściowego (10);
    UWAGA! W przypadku zwarcia fidera urządzenie sterujące nie zostanie uru-chomione.

2.5 ZMIANA PARAMETRÓW FABRYCZNYCH NADAJNIKA 
Nadajnik AVL 105 posiada funkcję SETUP - czyli zmiany fabrycznych parametrów pracy 
nadajnika. Funkcję tę wywołuje się poprzez:



1. wyłączenie nadajnika z sieci wyłącznikiem (16);

2. jednocześnie wciskamy dwa przyciski D1(3),D2(4), trzymamy je wciśnięte i wtedy włączamy 
zasilanie włącznikiem (16) na ekranie pojawi się menu informujące o możliwości włączenia 
bądź wyłączenia każdego z generatorów częstotliwości podnośnych.

3. jeśli jednocześnie wciśniemy przyciski D2(4),D3(5) i trzymając je wciśnięte załączymy 
zasilanie włącznikiem (16) wówczas parametry nadajnika wyniosą częstotliwość nośnej 10600 
MHz,a podnośnych odpowiednio 7,38 i 7,56 MHz;

4.   INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
4.1 ZESTAW  AVL105D 
Nadajnik AVL 105D współpracuje z większością współczesnych odbiorników satelitarnych. W 
celu uzyskania jak najkorzystniejszej relacji ceny do możliwości producent zdecydował się na 
zastosowanie typowego tunera satelitarnego 
Amstrad SRX 601 jako odbiornika. W skład zestawu AVL105D  wchodzą więc: 
•  nadajnik (indoor unit);
•  konwerter nadawczy (outdoor unit), 
•  dwie anteny offsetowe o średnicy 65cm;
•  tuner satelitarny Amstrad SRX 601 wraz z konwerterem ALPS;
• przetwornik cyfrowo – analogowy ARC2;
Wchodzący w skład zestawu tuner satelitarny Amstrad SRX 601 fabrycznie przystosowany jest do 
odbioru sygnałów w paśmie 10,70 ÷ 12,76 GHz. Aby odebrać sygnał w paśmie 10,5÷10,70  GHz 
należy :
1. zastosować konwerter (LNB) o częstotliwości heterodyny 9,75 GHz np. firmy ALPS 

wchodzący w skład zestawu  AVL 105;
2. wpisać w parametrach pracy odbiornika częstotliwość heterodyny konwertera równą 10 GHz.
W ten sposób częstotliwość odbierana przez tuner i częstotliwość wyświetlana przez odbiornik 
będą się różniły o 250 MHz. Daje to możliwość obniżenia dolnej częstotliwości odbieranej przez 
odbiornik o 250 MHz.
PRZYKŁAD 1: Częstotliwość wskazywana przez odbiornik wynosi 10,70 GHz   oznacza to, że 
rzeczywista częstotliwość odbierana przez odbiornik wynosi 
10,70 - 0,25 = 10,45 GHz.
PRZYKŁAD 2: Częstotliwość wskazywana przez odbiornik wynosi 10,92 GHz  oznacza to, że 



rzeczywista częstotliwość odbierana przez odbiornik wynosi 
10,92 - 0,25 = 10,67 GHz.
Wchodzący w skład zestawu AVL105 konwerter firmy ALPS z liczbą szumową ≤ 0,8 dB 
zapewnia zachowanie maksymalnego zasięgu łącza mikrofalowego przy zachowaniu 
deklarowanych parametrów przekazu. 
Fabryczne ustawienia tunera to kanał 1 ( na wyświetlaczu diodowym cyfra 1) i tylko na tym kanale 
ustawione są parametry konieczne do odbioru promieniowania nadajnika. Tuner po przerwie w zasilaniu 
automatycznie powraca do ustawień fabrycznych.

       Przeprowadzone badania wykazały, że maksymalny  zasięg złącza mikrofalowego      
      opartego o AVL105D wynosi 50 km.

RYS.2 Schemat pojedynczego przęsła złącza mikrofalowego opartego na AVL105.
Wzrost  zasięgu łącza mikrofalowego jest możliwy dzięki zwielokrotnieniu zastosowanych 
zestawów nadawczo - odbiorczych. Dla dystansu 50 - 100 km konieczne jest użycie dwóch 
zestawów AVL105D. 

RYS.3 Schemat podwójnego przęsła złącza mikrofalowego opartego na AVL105.

W przypadku zastosowania co najmniej dwóch zestawów nadawczo - odbiorczych zalecane jest 
zróżnicowanie częstotliwości nośnej obu nadajników  - ma to zapobiec interferencji sygnałów. 
Jeśli zróżnicowanie częstotliwości nie jest możliwe ze względu na jeden przydział częstotliwości 
należy anteny nadawczą i odbiorczą zamontować w jak największej odległości od siebie. Należy 
kierować się zasadą by w wiązce promieniowania anteny nadawczej drugiego przęsła nie 
znajdowały się elementy zestawu odbiorczego tj. antena, konwerter, fider i odbiornik.
Moduł przetwornika cyfrowo-analogowego ARC2 pełni następujące funkcje:
• zamienia sygnał cyfrowy SPDIF na analogowy sygnał symetryczny o poziomie 6 dBm przy 

oporności 600 Ω ;
• w przypadku transmisji sygnału AES/EBU dokonuje konwersji z formatu SPDIF na 
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AES/EBU;
• przeprowadza kontrolę poprawności dostarczanego przez tuner sygnału cyfrowego – w 

przypadku pojawienia się znacznej ilości błędów w transmisji – zaniechana zostanie zamiana 
sygnału cyfrowego na sygnał analogowy;

• odseparowuje dane RDS z ramki dźwiękowej i przesyła je na złącze RS 232.

.

RYS.3.1 Schemat rozmieszczenia gniazd w module ARC2.
Na przedniej i tylnej ścianie modułu ARC2 znajdują się odpowiednio:
1. gniazdo wejściowe XLR sygnału zewnętrznego AUDIO L ( w przypadku modelu 

zapewniającego pełną transmisję sygnału AES/EBU – jest to gniazdo wyjściowe sygnału 
AES/EBU) ;

2. gniazdo wejściowe XLR sygnału zewnętrznego AUDIO R;
3. gniazdo wyjściowe XLR sygnału AUDIO L;
4. gniazdo wyjściowe XLR sygnału AUDIO R;
5. wyprowadzenie przewodu zasilającego;
6. gniazdo RS-232 9 pin danych RDS;
7. gniazdo wyjściowe BNC ( nieaktywne )  ;
8. gniazdo wejściowe BNC sygnału SPDIF;

Moduł ARC2 podłączany jest do tunera Amstrad SRX 601 poprzez połączenie gniazda 8 z 
gniazdem wyjściowymi CINCH tunera , opisanym jako BASEBAND. UWAGA! Wewnątrz 
modułu znajdują się elementy umożliwiające regulację poziomu sygnału każdego z kanałów. 
Radiolinia daje pierwszeństwo sygnałowi AES/EBU wprowadzonemu na gniazdo 20 nadajnika. 
W przypadku braku sygnału cyfrowego na gnieździe 20 następuje automatyczna zmiana źródła - 
sygnału stają się nimi gniazda 17,18 z sygnałem analogowym. Praca radiolinii w trybie transmisji 
sygnału AES/EBU nie angażuje wbudowanych w nadajnik przetworników analogowo – 
cyfrowych, z kolei po stronie odbiorczej czyli na module ARC2 modulacja dostępna jest zarówno 
w postaci analogowej na gniazdach 3,4 jak i na gnieździe 1 ( w przypadku modelu 
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umożliwiającego uzyskanie pełnej transmisji AES/EBU ).

1.3 AVL 105D – TRANSMISJA DANYCH RDS
 Zestaw radiolinii AVL105D umożliwia przesłanie danych RDS z prędkością do 9,600 kbit/s. Na 
życzenie klienta opcja powyższa może zostać uaktywniona. Dane RDS zakodowane są w 
niewykorzystanych bitach ramki dźwięku. Komputer sterujący koderem RDS powinien zostać 
przyłączony do nadajnika radiolinii do gniazda 10 za pośrednictwem dostarczonego przez 
producenta kabla. Z kolei koder RDS należy przyłączyć do gniazda 6 modułu ARC2. Ze względu 
na simpleksowy charakter pracy radiolinii program obsługujący RDS musi posiadać tryb 
komunikacji jednokierunkowej ( czasem zwany trybem satelitarnym ).

4.3 AVL 105D - MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ
• Radiolinia  AVL105D  to propozycja przede wszystkim dla firm związanych z rynkiem 

radiowym . Zasadniczym zastosowaniem zestawu jest niezawodne dostarczanie wysokiej 
jakości modulacji oraz danych RDS. Radiolinia zaprojektowana jest do wieloletniej 
nieprzerwanej eksploatacji w warunkach klimatu umiarkowanego.

Wysoka częstotliwość pracy nadajnika podyktowana została wygodą jego użytkowników. 
Podstawowe zalety  zastosowanego zakresu częstotliwości to:
•  duża odporność na zakłócenia;
•  wysoka jakość przekazu;
•  niższe opłaty za użytkowaną częstotliwość ( opłaty te maleją wraz ze wzrostem 

częstotliwości ).

5. PODSTAWOWE INFORMACJE O MONTAŻU ŁĄCZA   
    MIKROFALOWEGO.
Montaż łącza mikrofalowego decyduje o jego jakości i niezawodności. W przypadku wadliwego 
montażu zawiodą posiadające nawet najlepsze parametry urządzenia nadawcze i odbiorcze.  Idea 
przesyłania sygnału za pośrednictwem łącza mikrofalowego polega wysłaniu przez nadajnik i 
odebraniu przez odbiornik odpowiednio spreparowanej wiązki promieniowania 
elektromagnetycznego. Ze względu na specyfikę promieniowania elektromagnetycznego o 
częstotliwości rzędu 10 GHz można z pewnym przybliżeniem porównać powyższe zjawisko do 
przesyłania wiązki światła. Aby uzyskać łączność konieczna jest BEZPOŚREDNIA ŁĄCZNOŚĆ 
OPTYCZNA pomiędzy miejscem montażu anteny nadawczej i anteny odbiorczej stąd wymóg 
umieszczania obu anten na najwyższych dostępnych punktach terenowych, a także warunek by 
punkty montażu anten nie były przesłonięte w kierunku planowanego złącza mikrofalowego. 
Drugim podobień-stwem do przesyłania światła jest możliwość kształtowania  wiązki 
promieniowania mikrofalowego. Dzięki temu wykorzystując anteny paraboliczne bądź offsetowe 
zarówno po stronie nadawczej jak i odbiorczej możemy nawiązywać łączność korzystając z 
urządzeń nadawczych  bardzo małej mocy. 

W przypadku radiolinii AVL 105 producent zdecydował się na zastosowanie anten offsetowych. 
Zastosowanie anteny offsetowej zamiast parabolicznej daje następujące korzyści:
• większy zysk anteny przy niewielkich rozmiarach;
• na części aktywnej anteny offsetowej nie gromadzi się śnieg i lód;
• wiązka promieniowania elektromagnetycznego w antenie offsetowej w przeciwieństwie do 

anteny parabolicznej  nie jest rozpraszana  przez konwerter, jego mocowanie i fider      ( w 
antenie offsetowej wszystkie elementy zostały przesunięte poza wiązkę promieniowania );



Zasadę działania anteny parabolicznej i offsetowej ilustrują  odpowiednio rysunki 4 i 5. 
Zastosowanie anten offsetowych czy też parabolicznych daje szereg oczywistych korzyści 
wymaga jednak precyzyjnego ukierunkowania obu anten. Sytuacja do której należy dążyć 
montując łącze mikrofalowe to pokrywanie się osi paraboloid anten nadawczej i odbiorczej - tylko 
przy takim ustawieniu do anteny odbiorczej dociera maksimum energii promieniowania z 
nadajnika i tylko wtedy promieniowanie to skupia się w ognisku paraboloidy anteny odbiorczej, 
ustawienie to przedstawiają rysunki 6 i 7. W przypadku gdy osie obu anten nie pokrywają się ze 
sobą antena odbiorcza może być jedynie częściowo oświetlona  wiązką promieniowania z 
nadajnika, z kolei energia odbita od anteny odbiorczej NIGDY nie skupia się w ognisku tej 
anteny. W sytuacji braku pokrywania się osi obu anten może dojść do nawiązania łączności czyli 
poprawnego odbioru sygnału, jednak  w warunkach niekorzystnych np. silnych opadów 
atmosferycznych ( opady śniegu, ulewny deszcz ) do odbiornika będzie docierał sygnał  słabej 
jakości, bądź też  łączność zostanie zerwana. Prawdopodobieństwo takiej sytuacji rośnie wraz ze 
wzrostem kąta pomiędzy osiami anten i odległością między nimi. 
Ustawianie anten odbywa się w kilku etapach:
1. wstępne ustawianie anten na podstawie informacji o szerokości i długości geograficznej , oraz 

wysokości nad poziomem morza punktów instalacji anteny nadawczej i odbiorczej;
2. zgrubne ustawianie anten, aż do uzyskania poprawnego odbioru sygnału;
3. precyzyjne ustawianie anten poprzez niewielkie zmiany ich elewacji i azymutu skorelowane z 

pomiarem  wielkości odbieranego sygnału.







6.Ustawianie anten łącza mikrofalowego AVL105 w przypadku
 niewielkich odległości ( łączność wzrokowa pomiędzy
 punktami nadawania i odbioru ).
Zamocować antenę nadawczą nakierowując ją na punkt terenowy, na którym   umieszczona będzie anteny 
odbiorcza. W przypadku anteny MABO 65 punkt ten  powinien   znaleźć się na przedłużeniu rury, na której 
mocowany jest  konwerter. Kąt elewacji   zgrubnie ustawiamy tak by kąt pomiędzy linią łączącą punkty 
nadawania  i  odbioru  a  rurą   mocującą  konwerter  wynosił  około  10  stopni,  a  rura  mocująca  konwerter 
stanowiła dolne ramie powyższego kąta.
Identycznie postępujemy w przypadku mocowania anteny odbiorczej z tym że punktem, na który kierujemy 
antenę jest punkt zainstalowania anteny nadawczej.
1. Po załączeniu nadajnika w odbiorniku powinien pojawić się przynajmniej ślad sygnału.
2. Zmieniając azymut anteny odbiorczej doprowadzamy do uzyskania maksymalnego sygnału. W czasie tej 

czynności antena nadawcza jest nieruchoma, niezmienna jest również elewacja anteny odbiorczej.
3. Po ustawienie najlepszego azymutu anteny odbiorczej zmieniamy jej elewację tak, aby wartość sygnału 

osiągnęła wartość maksymalną. Podobnie jak w p.4 antena nadawcza pozostaje nieruchoma.
4. Z  kolei  przy  nieruchomej  antenie  odbiorczej  regulujemy  odpowiednio  azymut  i  elewację  anteny 

nadawczej mierząc jednocześnie wielkość sygnału odbieranego przez odbiornik. Oczywiście zmieniając 
azymut anteny odbiorczej, utrzymujemy stałą elewację. 

5. Po uzyskaniu azymutu, dla którego wartość odbieranego sygnału będzie maksymalna unieruchamiamy 
ruch anteny w płaszczyźnie poziomej i regulujemy elewację.

6. Wykonując kolejno czynności opisane w p.4,5,6 wartość sygnału po wykonaniu każdej z nich powinna 
być coraz większa.


