
Tabel 1 

AMPLIFICATOR PROGRAMABIL AVANT 3 PENTRU RECEPTIE 

DVB-T SI RADIO FM / DAB 
 

In acest material va prezentam amplificatorul AVANT 3 prevazut cu filtre 

programabile care permite receptie DVB-T , radio FM si DAB precum si mixarea cu o 

alta sursa suplimentara in banda TV.  
 

AVANT 3 este un amplificator programabil de 

ultima generatie care aduce un concept nou in gama 

echipamentelor destinate aplicatiilor MATV destinat 

receptiei TV analogice si radio FM precum si receptiei 

digitale DVB-T si radio DAB. 

                                

SCURTA PREZENTARE 

 

Amplificatorul AVANT 3 este gandit pentru 

aplicatii MATV de dimensiuni medii ( pana la un 

numar de 32 utilizatori ) in care se doreste distributia 

semnalului TV si radio analogic sau digital pentru un 

numar de 5 canale UIF programabile , 1 canal FIF din 

BIII programabil , banda radio FM si posibilitatea 

mixarii cu alta sursa modulata intr-un canal RF ( de exemplu o camera video modulata sau DVD player ) in banda 47-

300 Mhz/470-862 Mhz. 

Datele tehnice detaliate sunt prezentate in tabelul 1. 

 

 

 

Amplificatorul este prevazut cu 2 intrari UIF ,1 intrare BIII/DAB , 1 intrare BI sau FM (selectare prin comutare) 

si o intrare suplimentara neamplificata MIX IN. 



Figura 1 

Elementele amplificatorului sunt urmatoarele conform figurii 1 : 

1. intrare UIF 1 

2. intrare UIF 2 

3. iesire UIF 1 sau UIF 2 functie de setare 5-0 sau 2-3 filtre/intrare 

4. LED indicare alimentare 

5. borna alimentare 230 V ca 

6. intrare BIII/DAB 

7. intrare BI sau FM conform selectiei facuta din comutator 

8. iesire RF 

9. intrare MIX IN suplimentara 

 

 
 

 

 



In figura 2 si 3 sunt prezentate elementele 

suplimentare : 

10. reglaj de nivel filtru UIF F1 

11. reglaj de nivel filtru UIF F2 

12. reglaj de nivel filtru UIF F3 

13. reglaj de nivel filtru UIF F4 

14. reglaj de nivel filtru UIF F5 

15. conector programator PCT 4.0 

16. reglaj de nivel filtru BIII F6 

17. reglaj atenuator BI/FM 

18. indicator LED pentru nivel de semnal 

corespunzator 

19. comutator BI sau FM 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Figura 3 
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Figura 5 

AVANT 3 este un head-end care permite amplificarea unor canale analogica/digitale programabile si distributia 

intr-o cladire cu mai multe apartamente fiind caracterizat prin : instalare usoara , programare simpla si consum 

redus.Amplificatorul este prevazut cu sistem de reglare automata a amplificarii ( AGC ). 

 

Este prevazut cu 2 intrari UIF care permit programarea a 5 filtre ( F1 , ....... , F5 ).Se pot selecta numarul de 

filtre pe fiecare intrare UIF in configuratiile urmatoare : 

- 5 filtre pe intrarea UIF 1 

- 2 filtre pe intrarea UIF 1 si 3 filtre pe intrarea UIF2 

Conform figurii 4 

 

 

Programarea filtrelor se face din programatorul universal PCT 4.0.  

 

Cu fiecare filtru poate fi selectat orice canal din banda UIF C21...C69 iar latimea filtrului poate fi de 1 pana la 7 

canale ( 8 Mhz pana la  56 Mhz ) conform exemplului din figura 5. 

 

Acest lucru este necesar in cazul in care exista emisie DVB-T 

folosind nu doar un singur canal avand latime de banda de 8 Mhz ci 

mai multe canale alaturate.Exista operatori de televiziune DVB-T care 

folosesc pentru emisie 5 sau chiar 6 canale alaturare ( adica o latime de 

banda de 40 sau 48 Mhz ) pentru cresterea numarului de programe TV 

transmise.Deasemena in aceasta perioada de tranzitie de la analogic la 

digital unele posturi TV au optat pentru transmitere simultana a 

aceluiasi program atat in analogic cat si in digital folosind 2 canale 

alaturate.De exemplu programele publice franceze folosesc acest mod 

de emisie pentru programul TF1. 

 

Intrarile de UIF dispun de telealimentare +12V/ max 50 mA cu care pot fi alimentate preamplificatoare 

suplimentare montate in antene.Alimentarile sunt prevazute cu protectie la s.c. sau suprasarcina permitand 

deconectarea automata in cazul unei avarii.Amplificatorul este prevazut cu iesire mixata pentru UIF permitand 

cascadarea cu inca un aparat AVANT 3 pentru cresterea numarului de filtre ( implicit cresterea numarului de canale 

TV ) disponibile.Semnalul disponibil la iesire UIF depinde de configurarea aleasa. 

Configurarile disponibile sunt : 

- configurare 5-0 , adica 5 filtre pe intrarea UIF 1 si 0 pe intrarea UIF 2 , iesirea UIF transmitand mai departe 

intrarea din antena UIF 1 

- configurare 2-3 , adica 2 filtre pe intrarea UIF 1 si 3 pe intrarea UIF 2 , iesirea UIF transmitand  mai departe 

intrarea din antena UIF 2 
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Figura 7 Figura 8 

             

 

Aparatul mai permite receptie in banda BIII/DAB adica C5-S20/174-300 Mhz avand un filtru programabil in 

aceasta banda cu latime de 1...4 canale. 

 
 

 

 

Si aceasta intrare dispune de telealimentare 12 V/ max 50 mA cu deconectare automata. 

Intrarea de BI sau FM poate fi comutata manual cu ajutorul comutatorului 19 prezentat anterior. 

 

Toate filtrele programabile ( F1 , ......, F6 0 sunt prevazute cu control automat al amplificarii ( AGC )care 

mentin nivelul de iesire constant pentru o plaja de variatie a semnalului din antene de pana la 20 dB.Nivelul de iesire 

din fiecare filtru poate fi ajustat cu ajutorul potentiometrului de reglaj corespunzator fiecarui filtru.Fiecare filtru este 

prevazut cu un LED de semnalizare care indica daca semnalul este corect si circuitul de AGC functioneaza 

corespunzator.Daca se doreste utilizarea in cascada a 2 amplificatoare AVANT 3 pentru cresterea numarului de canale 

modul de conectare este urmatorul. 

 

Este important de notat in cazul utilizarii a 2 

amplificatoare in cascada ultimul va trebui sa suporte toate 

canalele receptionate , cu alte cuvinte tot semnalul va trece prin 

acest amplificator.Acest lucru trebuie avut in vedere cand facem 

reglajul de nivel general in instalatie conform relatiei urmatoare : 

Vout = VdinB – 7,5 log ( CH-1 ) in care  

- Vout este nivelul maxim posibil a fi obtinut la iesire 

- VdinB este nivelul maxim de 116 dBuV 

- CH reprezinta numarul de canale receptionate 

 Figura 9 
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Figura 11 

PROGRAMATORUL PCT 4.0 

 

Programatorul PCT 4.0 este prezentat in figura 10. 

 
 

Programatorul contine urmatoarele comenzi : 

 : Pentru modificarea parametrilor ( crestere/descrestere ) cand cursorul palpaie 

 : ( apasare scurta ) – Pentru selectia parametrilor 

 : ( apasare lunga ) – Pentru schimbare intre meniul principal si meniul suplimentar 

 : ( apasare scurta ) – Pentru schimbare meniu 

 : ( apasare lunga ) – Pentru salvare configuratie in memorie 

 : Pentru cresterea contrastului pe ecran 

 : Pentru descresterea contrastului pe ecran 

 

PROGRAMAREA AMPLIFICATORULUI 
 

Cand se conecteaza programatorul la amplificator automat 

acesta transmite parametrii memorati (configurarea de intrare , 

filtrele programate , etc ). La conectare se poate observa pe ecran 

pentru cateva momente versiunea de soft care este instalata in 

programator apoi versiunea de soft cu care este programat 

amplificatorul (Figura 11). 

    



Figura 11.1 

Figura 12 

Schema logica de programare in meniul principal si meniul suplimentar este conform figurii 11.1 

 
 

 

MENIUL PRINCIPAL 

 

Prin apasare rapida a butonului  se poate merge prin meniul principal in ordinea : Filtru 1......Filtru 5 

si VHF Filtru 6. 

Primul meniu este „ Inputs”.Butoanele meniului 

sunt dupa cum urmeaza : 

 se poate selecta canalul filtrului fie in sus 

sau in josul bandei 

 (apasare scurta) selectarea parametrului care 

se modifica 

 (apasare lunga) acces la meniul extins  

(selectie limba) 

 (apasare scurta) se acceseaza meniul urmator 

 (apasare lunga) salvarea parametrilor 

Pentru modificarea unei valori apasati  si valoarea incepe sa palpaie.Puteti schimba valoarea apasand 

 sau  . 

 

Prin apasarea  puteti accesa meniul secundar „FILTER PROGRAMMING”. 

Butoanele pentru acest meniu sunt urmatoarele : 

 se poate selecta canalul filtrului fie in sus sau in josul bandei 
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Figura 18 

 ( apasare scurta ) pozitie cursor 

 ( apasare lunga ) nu are efect 

 ( apasare scurta ) se merge in meniul urmator 

 ( apasare lunga ) salvare parametrii 

 

Apasand  ( apasare scurta ) pentru activarea primului canal al Filtrului 1. 

Folosind  sau  pentru selectarea canalului inferior al filtrului.Apasand  ( 

apasare scurta ) pentru activarea canalului superior al filtrului.Folositi  sau  

pentru selectarea canalului superior al filtrului. 

 

Filtrul poate avea latime de pana la 7 canale de la 

C30 in sus respectiv 5 canale de pana la canalul C31.Daca 

partea inferioara a filtrului este modificata automat partea 

superioara este stearsa.Gama de canale in care pot fi 

programate filtrele sunt : 

UIF : C21.....C69 

FIF si S : C05.....C12 , S11.....S20 

Daca latimea filtrului depaseste parametrii sau sunt filtre in conflict ( se 

suprapun ) datele nu pot fi salvate si apare un mesaj de genul : 

 

LED-ul corespunzator filtrului care este programat va lumina. 

 
MENIUL EXTINS 

 

Pentru a intra in Meniul Extins trebuie apasata comanda  pentru mai mult de 3 secunde. Pentru a schimba 

limba in care este prezentat meniul se folosesc comenzile dupa cum urmeaza : 

 se poate selecta limba in care se doreste afisarea meniului 

 ( apasare scurta ) pozitie cursor 

 ( apasare lunga ) intoarcere la meniul principal 

 ( apasare scurta ) nu are efect 

 ( apasare lunga ) salvare parametrii 

 

Dupa ce toti parametrii au fost setati atat in 

meniul principal cat si in meniul extins pentru a salva 

acesti parametrii este necesara apasarea  pentru minim 3 secunde.Afisajul va 

indica mesajul : Saving Config... 

 

Daca insa exista o eroare in programarea filtrelor 

( suprapunere canale ) nu este permisa salvarea datelor 

afisajul va indica mesajul : Filter Error ! 

 

       



Figura 18 

EXEMPLE DE APLICATII 
 

In figurile alaturate sunt prezentate 2 aplicatii. 

In prima reprezentare sistemul permite receptie FM , DAB sau un canal din BIII precum si pana la 5 canale 

UIF.Pentru receptie UIF sunt folosite doua antene care pot fi configurate conform celor spuse mai sus in variantele 5-0 

canale sau 2-3 canale. Avand o amplificare de pana la 45 dB si un nivel maxim de 116 dBuV cu un astfel de 

amplificator se poate face distributia intr-o retea de dimensiuni mari care sa aiba pierderi de pana la 50 dB. 

 

 

 

Asa cum am amintit receptia amplificatorului poate fi extinsa permitand cresterea canalelor receptionabile in 

UIF de la 5 la 10 canale prin cascadarea a inca unui amplificator AVANT 3. Canalele receptionabile de la antena 

UHF1 de la primul amplificator pot fi amplificate 2 de la primul amplificator AVANT 3 si inca 2 cu cel de-al doilea 

amplificator AVANT 3. Cu antena UHF2 de la cel de-al doilea amplificator AVANT 3 se poat receptiona inca 3 

canale.Aplificarea generala este asigurata prin sumare IN MIX , la borna OUT se obtine semnalul general care 

debiteaza in retea toate canale receptionate. 

 

Un astfel de amplificator este pretabil pentru o aplicatie comunitara de dimensiune mica sau medie de pana la 32 

de utilizatori ( mini-hotel , casa de odihna , bloc de locuinte etc ) avand costuri pe termen lung foarte reduse in 

comparatie cu abonamentul platit la un operator de cablu sau de DTH. Pretul unui amplificator AVANT 3 este de 192 

euro incluzand si TVA.  

 

Pentru informatii suplimentare : 

 

http://www.antech.ro 

Tel/fax: (021)331.34.04 

Tel:  0744.140.112 
 

E-mail:  aandrei@mailbox.ro 

 


