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Jak działa i czym jest pomiar MER vs CARRIER? 

 

Aplikacja "MER vs CARRIER", dostępna opcjonalnie dla serii mierników ROVER HD, jest bardzo pomocna w poszukiwaniu przyczyn zakłóceń 

w odbiorze cyfrowego sygnału telewizyjnego. 

Punkty dostępowe Wi-Fi, repeatery, zdalnie sterowane repeatery AUDIO-VIDEO, stateczniki lamp, oświetlenie uliczne itp., znajdujące się 

w mieszkaniu lub w jego pobliżu, często mogą być źródłem problemów i powodować słaby odbiór niektórych kanałów telewizyjnych, 

powodować „pikselizację" obrazu, zakłócenia itp. Dokładna analiza kanału za pomocą pomiaru "MER vs CARRIER" pozwala przeanalizować 

trend wartości MER wszystkich indywidualnych nośników, które tworzą cyfrowy kanał naziemny. 

Na rysunku 1 pokazany jest ekran pomiaru kanału telewizji naziemnej. Widzimy główne parametry: moc (POWER), współczynnik błędu 

modulacji (MER), stosunek sygnału do szumu (SNR), margines szumu (NsMAR), błędy przed korektą Viterbiego (bBER) i po (aBER). 

Wszystkie prawidłowe pomiary przedstawione na jednym ekranie. 
 

Rysunek 1: POMIARY bez zakłóceń 

 
Następnie symulujemy zakłócenia sygnału w laboratorium. Jak widać na rysunku 2, parametry pomiarowe pozostały prawie niezmienione, 

z wyjątkiem parametru błędów przed korektą Viterbi (bBER), który spadł gwałtownie do 1 x 10-2. 
 

Rysunek 2: Zakłócony kanał telewizyjny 

 
Zakładając, że zakłócenia sygnału zasymulowane w laboratorium nie są związane z problemami z Echem, naciśnięcie przycisku SPECT  

w celu analizy widma odbieranego kanału, na pierwszy rzut oka wydaje się nie przedstawiać znaczących źródeł szumów. Jego “Kształt” 

(rysunek 3) wydaje się właściwy, zbocza są strome a wierzchołek liniowy. 

Zazwyczaj, taki kształt wykresu widma odpowiada sygnałowi o dobrych parametrach odbioru. 
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Rysunek 3: Widmo TV SPAN 20 MHz 

 
Po naciśnięciu klawisza TV lub MEAS (w zależności od modelu miernika), wyświetlają się kolejno ekrany: KONSTELACJI, ECHA i pojawia się 

wynik pomiaru MER vs CARRIER (rysunek 4). Dzięki danym pojawiającym się na ekranie możliwe jest przeanalizowanie, jak wartość MER 

różni się dla poszczególnych nośników, które tworzą sygnał CYFROWEJ TV DVB-T 8K, od liczby 0 do liczby 6816, widać znaczny spadek w 

jednym punkcie. Wybierając za pomocą pokrętła opcję MARKER można wybrać obszar nośników (CARRIER) którego dotyczy zakłócenie 

(zniszczony): na przykład numer 1618. W lewym dolnym rogu ekranu wykrywana jest wartość MER mierzona przez miernik dla danego  

punktu pomiaru - tutaj 12 dB. Ponadto na ekranie znajduje się wykres ŚREDNIEJ wartości MER, mierzonej w całym kanale (RMS), 

reprezentowany przez niebieską linię – tutaj około 28 dB. Wartość ta jest również prezentowana na głównych pomiarach miernika 

(rysunek 2), gdzie znajdziesz wszystkie najważniejsze pomiary i obraz wybranego kanału. 

 

 

Rysunek 4: Ekran przedstawiający normalny pomiar MER vs. CARRIER 

Wybierając funkcję MENU (na dole po prawej - rysunek 5), można ustawić ZOOM dla wartości nośników w START i STOP NOŚNIK,  

dla pożądanych wartości: na przykład START NR 800 CARR, nośnik i STOP na N. 2500 CARR, nośnik. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rysunek 5: MER vs. CARRIER – wybór w MENU - START / STOP NOŚNIK 
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Rysunek 6: MER vs. CARRIER – ekran przedstawiający ZOOM pomiędzy 800 i 2500 (tryb NORMALNY) 

 
Poza możliwością wyboru ZOOM dla jednego z nośników, można także wybrać tryb wyświetlania: VIS. TYP: NORMALNY lub ODWROTNY. 

Aby dokonać wyboru, wybierz żądany tryb wyświetlania z MENU (rysunek 7). 
 

Rysunek 7: Wybór trybu wyświetlenia z Menu NORMALNY/ODWROTNY
 

Rysunek 8: Wykres MER vs. CARRIER ZOOM pomiędzy nośnikami 800 i 2500 – tryb ODWROTNY 
 

Teraz, gdyby była opcja wyłączenia sygnału z TX (w naszym przykładzie, kanał 25) i utrzymania zakłóceń zasymulowanych w laboratorium, 

w trybie widma mielibyśmy możliwość wyświetlenia tylko źródła zakłóceń. Na rysunku 9 widać źródło zakłóceń (zastosowanego w 

laboratorium dla jednego z kanałów), które spowodowało degradację wartości MER dla danej sekcji nośników, zmniejszając w ten sposób 

znacznie wartość bBER. 

Rysunek 9: Widmo TV – Tylko zakłócenie - SPAN 20 MHz 
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W widmie pokazanym na rysunku 3 to zakłócenie nie było możliwe do wyświetlenia – było ukryte pod odbieranym sygnałem.  

W przypadku, gdyby źródło zakłóceń miało wyższą intensywność odbieranego sygnału, można by je wyświetlić jednocześnie, tak jak  

w przypadku współzależności między sygnałem analogowym i cyfrowym (rysunek 10). 

Rysunek 10: Widmo TV – współzależność kanału CYFROWEGO i ANALOGOWEGO - SPAN 10 MHz 

 
UWAGA: Grafiki oraz opisy MENU zaprezentowane w niniejszym dokumencie mogą się różnić w zależności od modelu miernika i ulegać 
zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. 


