- Problemas nos conectores;
- Problemas nos splitters e amplificadores da rede;
- Problemas nos ramais dos assinantes, causando interferência na rede.
Sendo que o principal causador de ingresso(ruído) na rede é proveniente da rede interna do assinante por mal uso e
deslocamento dos cabos ao moverem o modem seja para limpeza ou outra finalidade.
3- Funcionamento do teste de ingresso
O teste de ingresso funciona de forma que o técnico consiga medir parâmetros do ruído da rede HFC, podendo assim
identificar onde está o problema no canal de retorno. Nesse teste é possível testar em vários pontos do sistema de
forma isolada facilitando ao técnico a verificação exata de onde se encontra o problema, como na figura 1. O teste é
realizado com a rede da operadora desconectada, medindo em direção aos pontos de rede.

Figura 1: Exemplo do sistema CATV em teste de ingresso

O teste de ingresso no TSW500CATV irá gerar um gráfico mostrando em dB o nível do ruído medido em cada
frequência entre 5 MHz e 45 MHz . O operador pode configurar um nível de passa/falha e pode navegar pelas
frequências para poder verificar a potência medida em cada frequência.
4- Conclusão
Teste de ingressos é um teste que irá ajudar o técnico em campo a identificar problemas no sistema CATV de forma
rápida e eficaz diminuindo o tempo e custo envolvido na manutenção.
Note que para o um ótimo desempenho da rede HFC é necessário a garantia de um sinal de qualidade principalmente
referente ao sinal de retorno, junto com outros testes oferecidos pelo TSW500CATV como testes de canais e
frequência que em conjunto com outras aplicações desenvolvidas pela Wise podem diagnosticar e dependendo até
mesmo corrigir problemas no sistema.
Para maiores detalhes sobre o mesmo, favor consultar o manual do equipamento no site do fabricante: www.wi.com.br.

