
! Zuslínění
Znomenó, že dróho přímého šířenísignúlu mezi solelilem

o pozemnístonicí ie přerušeno překóžkomi, nopříklod horomi,

budovomi opod. V lomlo přípodě se vysílonú energie bud'řósteřně

nebo zcelo zlrolí.

r ADR
Astlo Digilol Rodio. Digiftlnísotelitní rozhlos ze solelifu ASTM.

l Downlink- sestupný kmitořet
Kmiločel ródiových signólů směřuiících od sotelitu k pozemníslonici.

l Uplink- vzestupný kmilořet
Kmiločel ródioých signólů směřuiících od pozemníslonice

k sotelitu.

l Zisk ontény
Míro zesílení onlény. Zisk onlény se uvódí v dB.

r ASTRA
Systém sotelitů polřkí Sociélé Européenne des Sohllites (SES).

I Azimut
Úhel v horizontólní rovině.

l Bosis-pósmo
Kmiločlové pósmo s VF modulovoným nosným kmiločlem. lt|o

výslup zóklodního pósmo sotelitního přiiímoče se obvykle připoiuie

dekodér o descrombler.

I B1{(
Angl.: Boyonel Nul (onneďor; VF-kooxiúlní konektorový spoiovocí

syslém.

r (/il
Vysokofrekvenční odstup nosnó/šum udúvó, o kolik ie Úroveň

užilečného signólu vyšší než Úroveň šumu o souřosně udóvó odstup

video od šumu vyiódřený poměrem S/N. Hodnolo c/N 8 dB iiž
zoiišl'u]e dobrou kvolitu obrozu (bez tzv. rybyček).

I DiSEqC
Zkrotko pro ongl. uýroz Digilol Sotellite Equipemenl (ontol.

Digitólní řídfuí systém, který může přebrol množslví řídících

o spínockh funkcí. Byl vyvinul ve spolupróci Íirem EUTELSAT

o Philips. Pozor: - DiSEq( slouží ien pro řÍzení sotelilních zořízení.
- DiSEq( nenípodmínkou pro příiem digilólního signúlu.

r DBS

Anglickú zkrolko pro Direď Broodco$ing solellil. sulelil, klerý

vysíló v pósmu l l,7-l 2,5 GHz.

I dBW

Logoritmickó míro rnýkonu. Udóvó se v detibelech, vztoženo

kr\ltl.

Poimy ze sotelitní tethniky

I DAB

Digitol Audio Broodrosling. Digilólní přenos oudiosignólu'

Umožňuie díky kompresi dol součosný přenos více oudioprogromů

no iednom konrílu. Nulnosl přelodění při příimu z ouloródio ie

límlo sy$émem eliminovóno. Změno frekvence pro udržení

poslechu steiného progromu není nulnó.

l Dekodór

Slouží k dekódovóní kódovoných signólů.

r Dts

Německý telekomunikoční sotelit l(opernikus. První německý

(nórodní) lelekomunikoční sotelit. Syslém DFS se sklódó celkem

ze lří sotelitů. DFS-l s polohou 23,50' východ, vysílú v pósmech l l

o l 2 GHz. Jeho tronspondéry isou vhodné pro přenos iednoho ož

dvou televiznkh konólů.

I DSR

Digilol Sotellile Rodio. Sotelilní digiňlní rozhlos. Přenos

rozhlosových progromů digilúlní lechnikou přes sotelit, který

umožňuie vysokou kvolitu reprodukce.

I DVB

Digiful Video Broodcosting. Digilólní přenos vídeosignúlu.

Umožňuie pomocí komprese dot souřosný přenos vke progromů

no jednom konólu'

I EIRP

Angl.: Equivolenl lsolropicolly Rodioted Power. EÍektivně

vyzóřený výkon sotelitu (v dBW) do míslo příimu.

I Elevote

Úhel udóvoiící polohu nod horizontem.

I Eutelsot

Medium-Power-Sotelliten Syslem. Vysíló z více orbitúlnkh poloh

(l óo, l 3o,l 0o,7' vých.)

I Feedhorn

Je rovněž nozývón ozořovoř. Směřuie porobolickým zrcodlem

reflektovoné přiiímocí signóly přesně do onténního syslému LNB.

l lelekomunikořní sotelit

Typ sotelitu určený k mezinórodnímu předóvóní zpróv.

Slouží k přenosu telefonních hovorů, dotorných signólů, rozhlosoých

o lelevizních progromů.
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