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26 - Recepción e distribución de sinal SATÉLITE 

Test e preguntas curtas 
1. A estas alturas non sabes o que significa DVB? 
2. Que di a ICT sobre a obrigatoriedade do sistema DVB-S? 
3. Se deixamos lista unha ICT sen antena parabólica nin cabeceira FI, o simulador de FI nos 

permitirá facer o protocolo de probas (V/F?) 
4. O número que acompaña o nome da constelación de satélites (ex: Astra 19.2º) é 

a. A latitude. 
b. A lonxitude. 
c. A temperatura. 

5. Sobre LNBs. Indica V/F 
a. O LNB universal proporciona calquera das dúas bandas e polaridades, pero non máis 

de unha á vez. 
b. O LNB monoblock con dúas bocas permite captar sinais de dous satélites e sacalas por 

unha sola boca que selecciona o LNB mediante DiSEqC. 
c. O LNB monoblock twin ten un ou dous focos en todo caso con dúas bocas (non leva 

DiSEqC). 
6. O xiro, “skew” que se lle fai ó LNB consiste en: 

a. Aliñar a polarización coa do satélite cando non está na mesma lonxitude ca nós. 
b. Axustar correctamente o azimut. 
c. Poñelo en hora. 

7. A colocación física dunha antena parabólica ten os seguintes parámetros: 
a. Azimut, elevación e xiro do LNB ou skew. 
b. Azimut, elevación, alimentación e protocolo de probas. 
c. Elevación, azimut e medición de campo. 

8. A banda ku ten a vantaxe de que: 
a. A electrónica é máis barata por ser de frecuencia super alta. 
b. Colle menos ruído cando é radiada ainda que require máis potencia. 

9. A conversión de ku a UHF ten a vantaxe (dúas respostas correctas): 
a. A FI ten menos atenuacións que a banda ku e por iso podemos usar cable coaxial en 

vez de guía de onda. 
b. Atenúa menos que a TDT. 
c. A electrónica é máis barata por ser de frecuencia máis baixa que a ku. 

10. O offset da parábola é: 
a. Cando a parábola non é de foco centrado, o ángulo que varía a elevación respecto a 

que tería se fose de foco centrado. 
b. A compoñente de tensión continua para alimentar o LNB. 
c. Ningunha das anteriores. 

 
11. Un canal ku de 32MHz, despois da conversión a FI pasará a ocupar: 

a. 32 MHz. 
b. 16 MHz. 
c. 8 MHz. 

12. O inclinómetro (dúas respostas correctas): 
a. Permite calcular a elevación só en parábolas sen offset. 
b. Permite calcular o azimut. 
c. Permite calcular a elevación en parábolas sen offset ou ben en parábolas con offset se 

sabemos os graos que hai que sumar. 
d. Realmente non se usa xa que os soportes de parabólica adoitan ter graduada a 

elevación. 
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13. Os satélites atópanse no plano do ecuador, e por tanto: 
a. As antenas se apuntan aproximadamente cara o sur, xa que estamos no hemisferio 

norte. 
b. As antenas se apuntan aproximadamente cara o norte, xa que estamos no hemisferio 

norte. 
c. Ningunha das anteriores. 

14. O ancho de banda de FI é de aproximadamente 1GHz (de 1 a 2GHz) (V/F?) 

Exercicios 
15. Calcula a ganancia dun reflector offset (𝜂 = 0,8) de 80cm de diámetro para 11,7GHz. 
16. O PIRE de certo Satélite na zona de Santiago é de 50,1dBW. O satélite está a 38000km e emite 

a 12GHz. Se a antena receptora é de 40dB, calcula o nivel de sinal que chega á antena. O 
sintonizador ten unha sensibilidade de -130dBW, funcionará? 

17. Rey’s greatest hits: que pasa se che poño a traballar cun sintonizador SAT conectado a unha 
saída de derivación nunha vivenda unifamiliar sen amplificador FI? 

18. Exprésate libremente, que opinión tes do sistema de TV satélite? 
19. ¿Con que banda de frecuencia traballa o sintonizador SAT? ¿Que frecuencias se indica en 

pantalla cando amosamos os canais? 
20. Temos un LNB alimentado a 17Vdc con tono de 22kHz. Estamos sintonizando a frecuencia de 

12000MHz. ¿Cal es la frecuencia FI sintonizada polo deco y cal é es a polaridade do sinal? 
21. Temos un LNB alimentado a 13Vdc sen tono de 22kHz. Estamos sintonizando a frecuencia de 

10700MHz. ¿Cal es la frecuencia FI sintonizada polo deco y cal é es a polaridade do sinal? 
22. Que pasa se intentas gobernar a banda e a polarización dunha antena comunitaria? 
23. Plantea polo menos tres configuracións SAT para ICT (2 ramais). 
24. Apuntamento antenas TDT. Entra na páxina gis.tdtgalicia.es/mapguide/TDT/inicio.php e fai 

unha procura no botón “Verifique a Cobertura da súa Poboación” elixindo o teu concello e 
parroquia ou ben o da aldea de algún familiar. 

• Nome da estación de referencia: ………… 
• Canais que emite a estación: ………… 
• Corresponden cos da páxina tdt1.com/? 
• Azimut (correxido para a ubicación real da casa, pulsa “+ info”): …………º 
• Elevación: …………º 

25. Entra en www.lyngsat.com/europe.html e busca os parámetros de Movistar: modulación, tasa 
de símbolos, forward error correction. Calcula: 

a. Número de bits por símbolo. 
b. Bitrate (tasa de bits). 
c. Explica cantos bits de información e bits de redundancia se reciben en cada símbolo. 

26. Obtén os parámetros de apuntamento para Astra 19.2ºE 
a. Obtén en www.lyngsat.com/europe.html os nomes dos satélites da constelación. 
b. Obtén en www.diesl.com/azimut/ os datos de apuntamento. 

 


