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SatcoDX kompatibilis vevőegységek 
automatikus programozása

Az össz fogható műholdcsatorna 
automatikus kijelzése

Nyomtassuk ki a csatornajegyzékeket 
HTML formátumban műhold lábjegyzettel

Adatfrissítés bármikor az Interneten át a 
Fő- és a háttértároló szerverekkel

Teljes csatorna jegyzék minden 
műholdról az összes műszaki adattal

Az adatjegyzéket sok hasznos 
iratformátumban menthetjük

A SatcoDX szoftver-aktiválási kód 3.10-es változata:

8AF68823FGD3B979C3ED5EG99AA482B8
Érvényes a következő TELE-satellite magazin kiadásáig

A SatcoDX „Műholdvilág” szoftvere tartalmazza az összes műholdadás műszaki adatait világszerte.

Kizárólagosan a TELE-satellite olvasóinak

SatcoDX 
szoftver-
aktiválási 

kód Töltsük le erről a címről a SatcoDX szoftvert:

www.TELE-satellite.com/cd/0702/mag

SatcoDX „Műholdvilág”

Utasítás lépésről lépésre a SatcoDX szoft-
ver használatához a számítógépünkön:

1. Töltsük le a SatcoDX szoftver 3.10-es vál-
tozatát a fenti URL-ről.

Megjegyzés: ha már telepítve van a 3.10-es 
változat, nincs szükségünk ezt újból meg-

tenni. Ellen-
őrizzük le az 
éppen telepí-
tett változatot 
úgy hogy 

ráklikkelünk a SÚGÓ (HELP) gombra, majd 
pedig az ABOUT-ra. A harmadik sorban olvas-
ható melyik változat van a számítógépünkre 
telepítve.

2. Tápláljuk be az aktiválási kódot ráklikkelve 
a LICENSE-re majd pedig a REGISTRATION-
re. Miután betápláltuk az aktiválási kódot, 
kattintsunk előbb a VALIDATE KEY-re, majd az 
EXIT-re. Most már képes leszünk arra, hogy a 
legújabb műhold transzpondereket letöltsük 

amikor csak kedvünk tartja, feltéve ha számí-
tógépünk rendelkezik Internet-kapcsolattal és 
van FTP elérhetősége.

Megjegyzés: A SatcoDX szoftver 

müködőképes aktiváló kód nélkül is, sőt egy 
elavult aktiválási kóddal is. Azonban a műhold 
adatok vagy régiek és el kell végeznünk a 
frissítést vagy abból az időből származnak 
amikor az eredeti szoftver össze lett állítva. 
Alapértelmezésénél fogva, minden SatcoDX 
szoftver tartalmazza azokat a műhold adat-
készleteket, amelyek akkor voltak aktuálisak 
amikor összeállították és egyesítették őket.
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Ebben a számában a TELE-satellite -
nek olyan témával foglalkozunk, amelyről 
a jövőben mind többet és többet fogunk 
olvasni: a jelelemzők helyes telepítéséről, 
csatlakoztatásáról és használatáról. 
A „Jóbarátunk a digitális” cím nem 
tréfából lett a címoldalra helyezve. A 
műsorátviteli technológia napról napra mind 
öszetettebbé válik és ebből természetesen 
következik, hogy a vétel-technológiájának 
a követelményei is ennek megfelelően 
növekednek.

Tehát ebben a számban bemutatjuk 
a HORIZON gyártónak a jelelemzőjét, 
amely rózsás jövő előtt áll a DVB-S2 
szabvány küszöbön álló terjeszkedésével. A 
SPAUN, amely hasonló irányzatot követ, a 
jelelemzők új sorozatát veti piacra – szintén 
bemutatásra kerül e kiadásunkban. A műhold 
tányérantennák szabályos összeállítása és 
tájolása mind összetettebbé válik, amint 
azt egy teszt beszámolóban láthatják 
a Max Communications jó elgondolású 
műholdas tányérantennája esetében. Mind 
ehhez kapcsolódik az a pár szó a műholdas 
tányérantennák mögötti szerkezetről a 
kezdő sarkunkban.

Bizton mondhatjuk, hogy az egyszerű 
napok lassanként véget érnek. Még mindig 
találhatunk számos műholdat, amely 
még mindig analóg jeleket sugároz. Ezek 
könnyen felismerhetők és betájolhatók. 
De a digitalizáció tovább halad előre és 
az új DVB-S2 szabvány még pontosabb 
antennatájolást igényel. Feltételezhető, 
hogy nem lehetünk majd meg jelelemző 
nélkül, ha minden lehetőséget ki szeretnénk 
használni.

Mind inkább tisztázódik, hogy a DVB-
S2 nemcsak a magas felbontású (HDTV) 
tévéhez van kötve. A DVB-S2 a DVB-S-
nél több csatornát képes kezelni. Az első 
műsorsugárzók már használják ezt az új 
szabványt, egyszerűen azért, hogy bizonyos 

csatornabérleti költségektől mentesüljenek: 
az eredeti DVB-S szabványban közvetített 
csatornákat az új DVB-S2 szabványba töltik 
azért, hogy csökkentsék a csatornánkénti 
költségeket. Ennek semmi köze a HDTV-
hez, ellenkezőleg a már létező kapacitást 
használják ki jobban, másszóval pénzt 
takarítanak meg.

A DVB-S2 biztosan gyorsan el lesz 
fogadva, mivel a programsugárzók számára 
tetemes pénzmegtakarítást fog jelenteni. 
Ennek következtében a követelmények 
is növekedni fognak a tányérantennát, a 
műholdvevőfejet, az elosztási felszerelést 
mint amilyenek a DiSEqC csatlakozók és 
végül magukat a vevőegységeket illetően 
is.

Minden alkatrészt nagyobb 
elővigyázatosággal kell majd kiválasztanunk 
és nem kerülhetjük majd el a jelelemző 
használatát.

Jó idők következnek a technikusokra !

Őszinte hívük, Alexander Wiese

U.I.: Kedvenc rádióállomásom ebben 
a hónapban a „Mood Media” (a keleti 
7. hosszúsági fokon lévő EUTELSAT 
W3A műholdon, 11.342, H, A-PID 240) 
folyamatos könnyed, pihentető háttéri 
zenével. Nincs beszélgetés, nincs reklám.
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A korszerű DTH (direct to home) műholdak, 

nagy erejű jeleket sugároznak és ezért kis, 60 

cm átmérőjű homorú vagy éppen lapos tányér 

antennákkal is foghatók. Ha vétel-gondjaink 

vannak, azokat rendszerint nem az antenna 

kis mérete, hanem az antenna rossz beállítá-

sa okozza. A régi analóg időkben az antenna 

szerkezetek nem voltak éppen nagyon precí-

zek. Ma már azonban egy foknyi pontosság-

ra van szükség a műhold antenna szabályos 

beállításához. 

Az antenna álványa néha
nagyon nehézzé teszi 
a tányér pontos beállítását.

Hogy könnyebbé tegyék a tányérantennánk 

elevációjának a beállítását, sok gyártó skálá-

val látja el az álványt, de nagyon gyakran a 

skála túl kicsi, olvashatatlan vagy egyszerű-

en nem látható a beállítási művelet közben. A 

helyzet még rosszabbá válik ha megkíséreljük 

beállítani az azimut szögét. Ilyen skála nincs 

és mi kénytelenek vagyunk mozgatni a tányér 

antennát, amíg végül meg nem találjuk a meg-

felelő jelet. Természetesen mozgathatjuk csak 

a tányért, amikor a rúdkapcsok nyitva vannak 

és ha a gyártó csak egyetlen pár rúdkapcsot 

használt kettő helyett, a tányér elevációs 

szöge meg fog változni mikor újra rögzítjük a 

rúdkapcsokat. Ráadásul hamarosan tapasz-

talni fogjuk, hogy a tányérantennánknak nem 

csak az elevációs szöge változik meg, hanem 

ő maga is elkezd lefelé csúszni a tartópóznán. 

Ebben a helyzetben nehéz lesz magunknak 

beállítani a tányérantennát, különösen pedig 

ha a tetőre kíséreljük meg felszerelni, a vevő 

pedig messze, a nappali szobánkban van.

Ha meg akarjuk mégis kísérelni, ime néhány 

fogás, amely segíthet sikeresen befejezni a 

munkánkat.

Első lépés: 
az alapos előkészület 
fél siker

Csak olyan antennát vásároljunk, amelynek 

az elevációs skálája világosan látható. Ellen-

őrizzük le szintén, hogy a tányérantenna két 

pár rúdkapoccsal van-e ellátva.

Működjünk közre egymással és létesítsünk 

kommunikációs vonalat a vevőkészüléket 

kezelő személy és a másik, a tányérantenna 

szerelését végző között.

Találjuk meg a déli irányt ( a déli féltekén 

az északot kell megkeresni) egy iránytű segít-

ségével, GPS (globális helyzet-meghatározó) 

műszerrel vagy a házunk építési terve alapján, 

Egy egyszerű digitális vevőkészülékkel nem éppen könnyű pontosan beállítani a műhold 

antennát. Először is nagyon lassan kell mozgatni az antennát, amíg eltaláljuk a kívánt beállítást. 

Mikor végül is megtaláltuk a jelet, amint rosszra fordulnak az időjárási körülmények, ismét 

elveszíthetjük a képet a képernyőről, végső soron az antenna is eltorzulhat, mivel sok gyártó 

nem hibátlan tartószerkezetet használ. Szerencsére van néhány fogás, amely lehetővé teszi 

minimális erőfeszítés mellett az antennánk szabályos beállítását. Ezekről kívánok szólni ebben 

a cikkben.

vagy egyszerűen várjuk meg a delet, ekkor a 

nap egyenesen a déli irányt fogja mutatni (az 

északot a déli féltekén).

Keressük ki a helyi földrajzi adatokat olyan 

szoftver segítségével, mint amilyen pél-

dául a Google Earth, vagy ha van egy GPS 

műszerünk. Használhatjuk úgyszintén egy 

közeli nagyobb város adatait is, hozzáad-

va vagy kivonva becslésünk alapján 1 fokot 

100 kilóméterenként amennyivel távolabbra 

vagyunk a helységtől.

Használjuk ezeket a koordinátákat a helyi 

eleváció kiszámításához, olyan eszközök segít-

ségével mint amilyen a www.TELE-satellite.

com/fxpos.exe és állítsuk be ezt az értéket a 

műhold antennánk elevációs skáláján.

Második lépés: 
lassan mozgatva 
az antennánkat, 
találjuk meg a jelet

Most ügyeljünk arra, hogy a tartó pózna 

tökéletesen merőleges legyen és ha a poziciója 

helyes, szereljük fel a tányért a rúdkapocsra 

és elsőnek állítsuk be déli irányba (északiba). 

Most szükségünk lesz egy külön pár rúdka-

pocsra, hogy felszereljük őket az antenna 

szerkezet alá, így, most a tányér nem csúsz-

hat le a tartópóznán. Természetesen, levehet-

jük őket, amint végeztünk a felszereléssel. A 

második személy beindíthatja a vevőegységet 

és kikereshet rajta egy megfelelő csatornát 

a kiválasztott műholdon. Lassan forgassuk a 

tányérantennát kelet vagy nyugat felé, amíg 

el nem érjük azt a poziciót, amelyet az FXPOS 

kiszámított azimut szögként. Most már a 

vevőegységünknek mutatnia kell a jelet, ha 

Állítsuk be pontosan sajátmagunk a 
műhold tányér antennánkat!
Heinz Koppitz

Tányérantenna szerelés 

Rosszul olvasható 
elevációs skála

Egy pár és két pár rúdkapocs
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mégsem, csupán mozgassuk egy kissé tovább 

a tányérantennánkat. Ha nem találhatunk 

megfelelő jelet, az elevációs szögünk minden 

bizonnyal nincs jól beállítva, s így mozgassuk 

vissza dél felé, állítsuk át az elevációt 1, 2 

vagy akár 3 fokkal és ismételjük meg az egész 

eljárást, amíg végül jelet nem kapunk.

Harmadik lépés : 
A tányérantennánk finom
beállítása a legjobb vétel
eredmények érdekében
Az utolsó lépés a kitűnő jelvételhez a tányér-

antennánk finom beállítása. Szükséges nagyon

pontosan elvégezni, annak érdekében, hogy a 

tányérantennánk működhessen rossz időjárá-

si körülmények között is és hogy láthassuk az 

összes hozzáférhető transzpondert.

Szinte minden digitális vevőegység mutat 

egy minőség mutató sávot vagy akár egy 

számértéket (általában úgy hogy megnyom-

juk az Info gombot), tehát megint a segédün-

kön múlik, hogy megmondja nekünk ezeket az 

értékeket, miközben az antenna finom állítá-

sát végezzük.

Ha senki sem segíthet nekünk, szintén hasz-

nálhatjuk azoknak az olcsó műhold keresőknek 

egyikét, amelyet az antenna és a vevőegység 

közé kell bekötnünk F-dugók segítségével, 

úgy hogy az áramot a vevőegységünkből kap-

hassa. Az érzékenysége nem olyan nagy mint 

egy szakmai mérőeszközé, de megfelel ahhoz 

hogy megállapíthassuk a legjobb állást egy 

éppen megtalált műhold számára.

Ha gyakran szeretnénk változtatni tányér-

antennánk állását különböző műholdak felé, 

akkor érdemes egy DiSEqC motor vételére 

gondolnunk. Ezek a motorok nagyon pontosan 

működnek 1/10 fokos lépésekben és az összes 

rendelkezésre álló műholdat foghatjuk csupán 

egyetlen műholdvevőfejjel. Ezenkívül mindig 

két pár rúdkapoccsal vannak ellátva.

Egy külön rúdkapocs pár a tányérantenna 
stabilizálásához amíg a beállítás tart

Műholdkereső műszer

Szakértői vélemény
Sajnos nagyon kevés gyártó támo-

gatja tányérantennáik egyszerű szer-

számokkal történő beállítását. Ha 

csak akarnák a gyártók, sokkal köny-

nyebb szerelési rendszereket ajánl-

hatnának. Egy antenna szerkezet, 

amely közel jár elképzeléseinkhez a 

Max Communications tányérantenná-

ja, amelyet bemutatunk ebben a TELE-

satellite kiadásban.
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New Opportunities - 

New Standards 

The annual DVB World conference has now 
become a must for all involved in digital television. 

It’s the place to be for the latest information 
on developments in this rapidly expanding field.
Topics will include MPEG 2&4, DVB-S2, HDTV, 

IPTV, DVB-H, Home Networking, 
Advanced Modulation for DVB-T and the 

controversial subject of DRM.

Programme and registration details will be 
announced in September. Details will appear at 

www.dvbworld.eu 

Further information from seminar@iab.ch  

Burlington Hotel, Dublin, Ireland
7 – 9 March, 2007

Az EIRP jelentése Effective 
Isotropic Radiated Power (tény-
leges izotóp kisugárzott teljesít-
mény) amely a műsorközvetítő 
erejének (P) és az antenna nyere-
ség együthatójának (G) szorzata 
azaz PxG. Minnél nagyobb az EIRP, 
annál erősebb jel érkezik a tányér-
antennánkra és annál kisebb 
tányérantennára van szükségünk 
a jel vételéhez. Ha a sugárnyaláb 
vételi területe kicsi, az antenna 
nyereségi együtthatója nagy és 

az EIRP is nagy. A nagyon széles 
sugárnyaláboknál a G (az anten-
na nyereség együthatója) kicsiny 
és úgyszintén az EIRP sem lehet 
magas. Az EIRP értelmezhető a 
tányérantenna nagyságával is, 
amint ez látható az 1-3-as ábrá-
kon. A 3. ábra egy megnagyob-
bított része a 2. ábrának, hogy 
megkönnyítse számunkra meg-
találni a leggyakrabban használt 
tányérantenna nagyságokat a Ku-
sáv számára.

Nem kell valódi DX-ereknek lennünk, hogy feltegyük magunknak a 
kérdést : „Vajon a lakhelyemen foghatom-e ezt vagy azt a műsorköz-
vetítőt erről vagy arról a műholdról ?”. Ha elhatároztuk, hogy motoros 
tányérantennát szerelünk fel, ez a kérdés egyszerre nagyon fontossá 
válik számunkra. Az antennánk foghat jeleket számos műholdról, és míg 
egyesek közülük nagyon könnyen foghatók, mások vétele nehéz vagy 
akár lehetetlen. Elkerülhetetlenül elkezdjük tanulmányozni a különböző 
műholdak fedettségi területeit és a műholdak sugárnyalábjait. És nagyon 
gyorsan fel fogjuk fedezni, hogy egyes fedettségi területek megadják a 
szükséges minimális antennaméretet, míg mások utalnak valamire amit 
EIRP-nek neveznek és rendszerint dBW-ban (decibel 1 watt-ra számítva) 
van kifejezve (lásd például a SatcoDX fedettségi térképeket).

A tányérméret az 
EIRP-vel szemben
Peter Miller

A görbék, amelyek az ábrákon 
láthatók feltételeznek egy 20°-
os vevőfejet a C-sáv és 0.6 dB 
zajtényezős (NF) vevőfejet a Ku-
sáv részére. Ha jobb felszerelést 
akarnánk, mint például 0.3 dB-es 
univerzális vevőfejet a Ku-sávhoz, 
csökkenthetjük az igényeket a 
tányérantenna méreteit illetően 
néhány százalékkal. Például 48 
dBW-os EIRP esetén a 0.6 dB-
es vevőfejjel ellátott 70 cm-es 
tányérantenna helyett sikeresen 
alkalmazhatunk 0.3 dB-es vevő-

fejjel ellátott 65 cm-es tányéran-
tennát.

Esetenként hallunk arról, hogy 
valaki jelet fog kisebb tányérral 
mint valamelyik azok közül ame-
lyeket a grafikonon láthatunk a
megadott tényleges izotóp kisu-
gárzott teljesítményhez (EIRP-
hez). Ez megtörténhet, ha műhold 
valamivel erősebb jeleket sugároz, 
mint ami ígérve van a részletes 
leírásban. Tehát, nem kell hirtelen 
következtetéseket levonni, hogy 
valami hiba van a grafikonokkal.

3. ábra : Tányérméret az EIRP-hez viszonyítva a Ku-sáv esetében.

1. ábra : Tányérméret az EIRP-hez viszonyítva a C-sáv esetében.

2. ábra : Tányérméret az EIRP-hez viszonyítva a Ku-sáv esetében.

Az EIRP-titok 
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Egy sokrétű LCD-tévékészülék

A legegyszerűbb válasz erre a 
kérdésre a Technisat HD-Vision 
32. Ez a folyékony kristályos kép-
ernyőjű tévékészülék igazi sokré-
tű csoda. A hangolója nem csak 
hogy analóg tévé, hanem digitális 
műholdon közvetített (DVB-S), 
digitális földfelszíni műsorszó-
rás (DVB-T) és hagyományos 
földi hálózatokon vagy kábelen 
végzett (DVB-C) műsorszórás, 
valamint még a kedvenc FM rádió 
állomásaink vételére is képes ! A 
„32” a modelszámban a folyékony 
kristályos képernyő méretére 
utal hüvelykben és 32 hüvelyk az 
81 cm. Azok számára közülünk, 
akik úgy gondolják, hogy „minnél 
nagyobb annál jobb”, a Technisat 
forgalomba hozta a HD-Vision 
40-est, 40 hüvelykes (102 cm-
es) képernyővel.

A HD-Vision 32 különböző vál-
tozatban kapható : oldalt felsze-
relt, eltávolítható hangszórókkal, 
tükrözésgátló képernyővel vagy 
anélkül, a tévéállványba épített 
hangszórókkal és mindezt külön-
böző (ezüst, fekete, ragyogó 
fekete, ragyogó fehér, és platina) 
színekben.

A létező dugaszolóaljzatok 
nagy száma ezen a tévén azonnal 
láthatóvá vált, amint a készülé-
ket kicsomagoltuk a dobozából. 
A vállasztható falraszereléssel 
felakasztható a nappalink falára, 
éppúgy, mint bármely képe vagy 

festmény. A tévékészülék álta-
lános kidolgozása elejétől fogva 
igen jó benyomást tett ránk és 
ha már volt valamelyes gyakorla-
tunk a Technisat távírányítókkal, 
akkor minden gond nélkül kezel-
hetjük a HD-Vision 32-esét is.

Az elülső műszerfalon nyolc 
gombot találunk, amellyel a tévé-
készülék írányítható távirányító 
nélkül is. Egy állapotjelző fénysu-
gárzó diódát is találunk itt, amely 
a tévé működési módját mutatja. 
Van egy főhálózati áramkapcso-
ló is, amelyet a készülék tete-
jén találunk és amely ily módon 
nagyon könnyen elérhető. Amíg 
a dugaszolóaljzatok sokfélesége, 
amelyek az oldalsó műszerfa-
lon sorakoznak majdnem a tévé 
aljáig, egy profi vagy egy hobbi-
zó érverését egy-két fokkal meg-
emelik, addig a kevésbbé járatos 
felhasználók kissé nyomasztónak 
találhatják a látványt. Szeren-
csére a könnyen érthető haszná-
lati utasítás segíteni fog a dolgok 
helyretételében, úgyhogy még a 
kezdők is hamarosan felfogják, 
hogy a különböző dugaszolóalj-
zatok közül mi mire szolgál.

Egy, az összes előfizető tévé-
modullal kompatibilis CI persely-
nyílás található a készülék felső 
része közelében. Itt találunk egy 
Conax kártyaolvasó egységet, 
amely alatt helyezkednek el a 
műholdas közbülső frekvencia 
(IF) bemenet és a földfelszíni jel 

bemenet. Továbbá találunk egy 
RS-232-es dugaszolóaljzatot, 2 
USB csatlakozót, 2 HDMI beme-
netet, 1 S-Video bemenetet vala-
mint egy gyűjteményt 12 RCA 
dugaszolóaljzatból a hang/kép 
bemenetekhez, 1 hang kime-
netet, 1 YUV bemenetet és egy 
subwoofer hangszóró csatlako-
zót, 1 fülhallgató csatlakozót, 1 
analóg valamint 1 optikai digitális 
hang kimenetet. Ezek alatt talá-
lunk még 2 Scart dugaszolóaljza-
tot, amelyek képesek a CVBS, az 
RGB és az S-Video jelek kezelé-
sére valamint egy VGA dugaszo-
lóaljzatot. 

Ha nem érdekelnek bennün-
ket a hangszórók, amelyek a 
HD-Vision 32-essel járnak, ter-
mészetesen rákapcsolhatjuk a 
tévékészüléket a saját meglévő 
sztereó rendszerünkre. 100.5 x 
57.5 x 20 cm-es mérettel, nem 
esik majd nehezünkre megfele-
lő helyet találnunk a HD-Vision 
32 számára, még akkor is ha ez 
annyit jelent, hogy a falra kell 
felszerelnünk.

Köznapi 
használat
Ennek a tévékészüléknek a 

műszaki jellegzetességei már 
magukban mesébe illők: 32 

HDTV képernyő 

Technisat HD-Vision 32

hüvelykes (81 cm-es) képernyő, 
16:9 formátum, 1366 x 768 kép-
pontos felbontás, 3000:1-hez 
dinamikus kontraszt, 1000:1-
hez kontraszt arány, 500 cd/
m2 világosság, 8ms reagálási 
idő, valamint 170 fokig terjedő 
látószög és 100%-an garan-
tált képpontmentes műszer-
fal. A gyártógaranciát illetően 
a Technisat a HD-Vision 32-est 
2 éves garanciával valamint 
további 3 éves alkatrész-garan-
ciával látta el (ez utóbbi nem 
foglalja magába a távirányítót és 
a műszerfalat).

De ez a tévé valóban olyan jó ? 
Ezt a tévékészüléket több héten 
át számos hosszantartó teszt-
sorozatnak vetettük alá, hogy 
meghatározzuk, néhány füg-
getlen tesztelő személy segít-
ségével, hogy milyen a képe a 
szabványos képcsöves tévé és 
az SDTV/HDTV képminőségéhez 
viszonyítva.

Miután első alkalommal bein-
dítottuk a HD-Vision 32-est, 
megjelent egy telepítési segéd-
program. Az első lépés, amint 
ez szokott lenni, kiválasztani a 
kívánt képernyő használati nyel-
vet (OSD-ét). A felhasználó 14 
különböző nyelv: angol, német, 
olasz, spanyol, francia, török, 
lengyel, orosz, görög, portugál, 
cseh, magyar, holland és svéd 
között vállaszthat.

Ezt követi a kívánt audio nyelv 
és a helyi időzóna kiválasztása. 
Csak ezután végezhetünk csa-
torna pásztázást és állíthatjuk 
be a készülék beépített hangoló-
ját. De ne feledjük először meg-
határozni, hogy hogyan akarjuk 
a 4:3-as jeleket kivetítetni: a 
HD-Vision számos különböző 
lehetőséggel rendelkezik ezzel 
kapcsolatban. A legnépszerűbb 
választás az „Optimal 16:9”, 
mivel ebben a módban nem 
leszünk kénytelenek semmilyen 
sötét részeket nézni a képer-
nyőn.

A HD-Vision 32 hangolói képe-
sek a földfelszíni analóg tévé, a 
digitális földfelszíni műsorszórás 
(DVB-T), a digitális műholdas 
(DVB-S), a digitális hagyományos 
hálózati vagy kábelen keresztüli 
műsorszórás (DVB-C) valamint 
ezenkívül az FM rádióállomások 
jeleinek vételére. És hogy a csa-
torna pásztázás idejét a lehető 
legrövidebbre foghassa, a követ-
kező telepítési lépés lehetővé 
teszi számunkra, hogy kiválasz-
szuk azokat a jelfajtákat amelyek 
pillanatnyilag foghatóak, amíg a 

A folyékony kristályos tévék pillanatnyilag a fogyasztók legújabb divatőrülete. Mindenki akar egyet. De 
mit ér a legjobb tévé, ha számos vevőegységünk van a különböző jelekhez (analóg tévé, DVB-T, DVB-S, 
és DVB-C) ?
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többieket egyszerűen átugorja a 
csatornák pásztázásakor.

A mi tesztelt egységünk beépí-
tett DVB-S hangolója támogat-
ja a DiSEqC 1.0-ás protokolt, 
ami maximálisan 4 műhold 
egyidejű fogását teszi lehető-
vé. A Technisat dolgozik szin-
tén a DiSEqC 1.1 protokolon és 
úgy számítja, hogy a 2007 első 
negyedében forgalomba kerülő 
termékeken már szerepelni fog. 
A motoros antenna tulajdonosok 
sem lettek magukra hagyatva : 
a HD-Vision 32 a DiSEqC 1.2-es 
protokolt is támogatja.

A durván 20 előprogramo-
zott műhold ennél az egységnél 
többé-kevésbbé naprakész adat-
tal tényleg nem valami sok. 12 
további műhold adható a jegy-
zékhez manuálisan.

A DVB-T csatorna pásztázó 
menüben, az antennára szerelt 
áramellátás ki vagy bekapcsolha-
tó szükség szerint DVB-C műsor-
vételkor, mivel a DVB-C vételéhez 
nem szükséges további beállítás 
és ezért nincs is ilyen. Mielőtt a 
csatorna pásztázást beindíta-
nánk, a HD-Vision 32-es gyors 
pillantást vet, hogy lássa van-e 
új letölthető szoftverváltozat. Ha 
igen, akkor azt azonnal közvet-
lenül letölti és telepíti a műhold 
útján.

Ha ezt a tévét nem használjuk 
műhold antennához kapcsoltan, 
természetesen a frissítéseket 
telepíthetjük az RS-232-es inter-
fész vagy egy USB háttértár 
segítségével. Mi a frissítések 
elvégzését USB háttértár segít-
ségével tanácsoljuk, mivel a 
műholdas frissítések eléggé 
hosszadalmasak. Egyszerű-
en vegyük át az új szoftvert a 
Technisat honoldaláról, másoljuk 
át egy USB háttértárra és illesz-
szük a háttértárat a tévékészülék 
egyik USB dugaszolóaljzatába. A 
folyamat további része már auto-
matikusan megy végbe és durván 
5 perc alatt végre van hajtva.

Ahhoz, hogy segítse a pász-
tázás idejét lecsökkenteni 
műholdas módban a HD-Vision 
32-es, ugyanúgy mint a többi 

Technisat vevőegység, azzal a 
jellegzetességel kapható, hogy 
képes feltölteni egy előprogramo-
zott csatorna jegyzéket, amely az 
ISIPRO-rendszeren alapul. Ennek 
a módszernek a nagy előnye, 
hogy a felhasználónak többé nem 
kell aggódnia csatornajegyzé-
ke frissítését illetően abban az 
esetben ha transzponder változ-
tatás vagy új csatorna jelenne 
meg. Mostantól kezdve mindez 
a Technisat gondja. A jegyzék 
egyénivé tehető hála annak a 
sajátosságnak, hogy kiválaszt-
hatjuk az országunkat a telepítő 
menüben. Persze, mindazok szá-
mára (hobbizók és hasonlók) akik 
nem akarnak semmilyen korláto-
zást, természetesen a csatorna 
pásztázás mindent magába fog-
lalhat.

A tesztjeinkben nagyjából 
20 percre volt szükség három 
műhold pásztázásához úgy az 
analóg mint digitális földfelszíni 
sávok esetében. És nem csalód-
tunk ki : a HD-Vision 32-nek sike-
rült megtalálni minden csatornát. 
Még azokat a gyöngébb jeleket 
is felismeri, amelyek azokból a 
kamerákból származnak ame-
lyekkel szemmel tartjuk a bejára-

ti folyósót és a tetőn levő műhold 
antennákat. 

A csatorna jegyzék magába 
foglal minden felismert jelet és 
nem tett különbséget a különbö-
ző vételmódok között. A DVB-S, 
DVB-T, DVB-C és analóg föld-
felszíni csatornák könnyen ösz-
szekeverhetők. Még a csatornák 
közötti váltásidők a különböző 
hangolóknál is egészen jók 1.5-
től 2.0 másodperces válaszidővel 
és ez tényleg nem nagyon lassú.

Sajnos, keservesen hiányol-
tuk azt a lehetőséget, hogy 
meváltoztassuk a csatornák 
nevét. Ez különösen igaz a mi 
kamerajeleinkre, amelyek egy-
szerűen az UHF csatornaszámmal 
lettek memorizálva.

Úgy a DVB-S mint a DVB-
T hangolókat éppen hogy elég 
érzékenyeknek találtuk ahhoz, 
hogy minden gond nélkül fog-
hassák a gyengébb jeleket. A 
műhold hangoló szintén ellenállt 
a mi SCPC tesztünknek és annak 
ellenére, hogy a gyártó szerint ez 
1-45Ms/sec sebességű, ezt nem 
lehetett ellenőrizni. Csupán a 
2.0 Ms/sec sebességnél kezdődő 
transzpondereket lehetett meg-
bízhatóan kezelni.

Azon kívül, hogy mindhárom 
módban végezhet automata csa-
torna pásztázást, a HD-Vision, 
természetesen képes a manuális 
pásztázásra szabadon választ-
ható transzponder és csatorna 
jegyzékkel. Ahogy mi már meg-
határoztuk a telepítési segéd-
programmal, a műhold csatorna 
pásztázás nem éppen a leggyor-
sabb: 11 percre volt szükség 
ahhoz, hogy lepásztázzon és 
tároljon 80 transzpondert.

Minden csatornaváltás után a 
HD-Vision egy pillanatra megje-
lentetett egy infosávot, a jelen-
legi programmal és kiválasztott 
csatornával kapcsolatos infor-
mációval. Hála az SFI/EPG funk-
ciónak, az összes programozási 
információ egy előre kiválasztott 
csatornacsoportról előre tárol-
ható és kivetíthető egy meg-
határozott időben, egyszerű 
gombnyomással. A csatornavál-
tás ugyanazon a transzponderen 
kb 1 másodperc, egyébként a 

már említett 1.5-2.0 másodperc 
alatt történik. A csatornaszörfö-
lés továbbra is érdekes.

Hála a különféle vétellehe-
tőségnek szinte nincs is szük-
ség külső vevőegységet a 
HD-Visionra kapcsolnunk. Azon-
ban nincsen személyi videó 
rögzítő (PVR) funkciója, sem 
HDTV DVB-S2 hangolója. Hála 
a két HDMI-kapunak, amelyek 
egy külső HDTV vevőegység-
hez összekapcsolták, esetünk-
ben a Humax PR-HD1000-hez, 
nem volt semmilyen gondunk. 
A kívánt digitális képadatokon 
kívül, a HDMI hordozza a hozzá-
tartozó hangjelet, lehetővé téve 
hogy az összes szükséges csat-
lakozás ezen az egyetlen vékony 
kábelen történjék.

A távirányító „0” gombjának 
megnyomásával, megnyílik a 
kép/hang forrás választó ablak. 
Pillanatok alatt képesek vol-
tunk kivállasztani a két HDMI 
bemenet egyikét és kellemesen 
meglepett bennünket a HDTV 
jel fényerőssége, színmélysége, 
részletessége és élessége.

A HD-Vision támogatja úgy a 
HDTV 720p mint a HDTV 1080p 
változatát és ezáltal igazoltan 
viseli a „HDTV Ready” minőség-
jelet. A HD-Vision rendelkezik 
automata képfényerősség sza-
bályzóval, úgyhogy az képes 
bármely szoba körülményeihez 
igazítania magát és optimá-
lis képet szolgáltatni. Szintén 
sikeresen teszteltük a YUV és 
RGB képességű személyi videó 
rögzítő (PVR) vevőegységet. A 
HD-Vision szintén képes arra, 
hogy automatikusan bekapcsolja 
magát (a 12V-os szabályzó jeltől 
függően, amely jel Scart-on, 
HDMI-n vagy VGA-án érkezhet) 
és standby módba tér vissza 
amint a vevőegységet eloltjuk.

Különben is minden bizony-
nyal nem lesz szükségünk arra, 

CI modulfogadó
A kép és hang tartozékok 
csatlakozói a készülék oldalán
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Szakértői vélemény
+
A HD-Vision 32 ára valamivel magasabb az ilyen 

méretű többi folyékony kristályos képernyőjű tévé-
készülékénél, viszont annyi külön sajátossággal ren-
delkezik mint három összekötött folyékony kristályos 
képernyőjű tévékészülék, s ez teljes egészében igazolja 
a HD-Vision 32 magasabb árát. Könnyű használni a logi-
kusan megtervezett menüjei segítségével. A HD-Vision 
sohasem mondta fel a szolgálatot és nem volt vele 
komolyabb gond a hosszantartó tesztünk folyamán.

-
A létező csatornák neve nem változtatható meg. Úgy a csatornavál-

tó sebességnek mint az előprogramozott műholdjegyzéknek szüksége 
lenne némi frissítésre.

Thomas Haring
TELE-satellite
Tesztközpont

Ausztria

Manufacturer Technisat Digital GmbH, 
 54550 Daun/Germany

Tel +352 710 707 900

Fax +352 710 707 959

E-mail  international@technisat.com

Function LCD TV integrált DVB-S-el, 
 DVB-T-vel, DVB-C-vel, analóg
 földfelszíni és FMJ hangolóval

Channel Memory 6000

Satellites 32

Symbolrate 1-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

USALS no

DiSEqC 1.0/1.2 (1.1 starting 2007)

Scart Connectors 2

HDMI Interface yes

YUV Input yes

S-Video Input yes

VGA Connection yes

Audio Outputs 2 x RCA

Subwoofer Output yes

Headphone Jack yes

CVBS Input yes (optical and coaxial)

Reception Modes DVB-S, DVB-C, DVB-T, 
 analog terrestrial and FM

Analog Tuner 46-860 MHz

DVB-S Tuner 950-2150 MHz

DVB-C/T Tuner 174-230 MHz/470-860 MHz

0/12-Volt Output no

EPG yes

C/Ku-Band Compatible yes

VGA Modes 640x480, 1360x768

Power Supply 230 VAC, 50 Hz

Dimensions 100.5x57.5x20cm

Weight 21-23 Kg 
 (including contrast screen)

hogy külön személyi videó rögzí-
tőt vásároljunk: amig ezt a  ez 
a cikket elolvassuk, a Technisat 
már rendelkezni fog olyan HD-
Vision változattal, amely beépí-
tett személyi videó rögzítővel 
kerül forgalomba.

A beépített VGA csatlakozó 
lehetővé teszi, hogy a HD-Vision-
t egyszerű folyékony kristályos 
számítógép-képernyőként hasz-
nálhassuk a PowerPoint előadá-
sokhoz és így tovább. A legjobb 
képet természetesen a tévé 
teljes 1360x768-as felbontása 
használatakor kapjuk. Ha a szá-
mítógépünk grafikus kártyája
képtelen kezelni ezt a felbontást, 
akkor az 1024x768-as működ-
ni fog, igaz bizonyos képélesség 
vesztés árán.

A HD-Vision 32-es gyakorlati 
extra tulajdonságok választé-
kával érkezik. Az összes német 
Premiere előfizetéses adás abo-
nenseinek, az összes multifeed 
lehetőség valamint egy beépített 
teletext dekóder is a rendelke-
zésükre áll; s ez a katódcsöves 
képernyőn megjelenő teletext 
kimagasló feljavulása. Ha vélet-
lenül rendelkezünk egy máso-
dik Technisat vevőegységgel, 
akkor használhatjuk annak 
távírányítóját ezen a készüléken 
is.

Érdemes-e
átváltani?
Sokan közülünk valószínűleg 

feltesszük a kérdést, érdemes-
e átváltani egy új folyékony 
kristályos képernyőjű tévéké-
szülékre vagy HDTV-re, amely-
re legalább 2500 eurót kellene 
kiadnunk. Mi és sok más általunk 
megkérdezett válasza : „igen!”. 
Ami a szabványos (SDTV) vételt 
illeti egy Panasonic 100 Hz-es 
katód tévékészülékhez össze-
hasonlítva, az összes tesztelőnk 
egymástól függetlenül megegye-
zett abban, hogy a folyékony 
kristályos tévé képe stabilabb 
és sokkal kevésbbé fárasztja a 
szemet. A 16:9-es vételek külö-
nösen jobb minőségűek voltak 
a három dimenziós bemutatás 
és általános képélesség terén a 
szabványos tévékészülékekhez 
viszonyítva.

Ennél még kiemelkedőbb a 
különbség a HDTV vételekor. 
A magas felbontású folyékony 
kristályos tévékészülék, tényleg 
teljes HD jelminőséget produ-
kált, hogy a különbséget, bárki 
azonnal felismerheti. Végül, a 
tesztelőinket akartuk felhasznál-
ni még egyszer arra, hogy meg 
tudnák-e mondani mi a különb-
ség ha a HDTV jele YUV vagy 
HDMI alakban van közvetítve. 
Itt teljesen világossá vált bár a 
különbségek valóban léteznek és 
tényleg csak akkor láthatók ha 
a két képernyő egymás mellett 
áll, a mi tesztelőink nem tudták 
helyesen felismerni a módot öt 
különböző próbálkozás alkalmá-
val ha a képernyők nem voltak 
egymás mellett.

DVB-S beállítások A telepítés-varázsló 

A csatornajegyzék DVB-T beállítások 

A fő-menü Az Infó sáv 

Csatornajegyzék szerkesztés Csatorna pásztázás 

VGA jel HDTV jel 
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Egy kipróbált és tesztelt 
vevőegyég újjászületett

készülék neve TF4000PVR volt. 
Időközben néhány év telt el és a 
Topfield számos más terméket
adott termékskálájához. Mégis a 
TF4000PVR sikertörténete tovább 
folytatódott.

Kezdetben ezt a vevőegysé-
get magas szintű szakmai készü-
léknek tekintették, de idővel a 
kezdők kiváló játékszerévé vált 
– nem utolsósorban verhetetlen 
ára miatt. Tehát nem meglepő, 
hogy a Topfield folytatta ennek a
„fejőstehén”-nek a gyártását egé-
szen napjainkig, míg végül hatá-
rozatot hoztak, hogy újra piacra 
dobják ezt a különleges modelt, új 
tulajdonsággokkal, hála az előre-
haladottabb csippkészleteknek is, 
amelyeket be lehetett építeni.

Amióta tudomást szereztünk 
a Topfield e döntéséről mohón
vártuk az új TF4000PVR Plus meg-
jelenését. A doboz újból kiválóan 
lett megtervezve és az ezüst fémes 
és fekete Plexiglas kombinációja 
stílusosnak néz ki és valami olyas-
mivé teszi ezt a készüléket amit a 
nappalinkban szeretnénk inkább 
mutogatni mint elrejteni.

A homlokfalon öt gombot talá-
lunk, amelyekkel irányíthatjuk 
távirányító nélkül a vevőegységet. 
Kár, hogy nincsen a főmenünek 
szentelt külön gomb. A homlokfal 
közepén ott a megszokott könnyen 
leolvasható rész-kijelző 3 fény-
diódával. A jobb oldali csapóajtó 
2 CI fogadót rejteget az összes 
szabványos modulhoz valamint 
egy perselynyílást egy beágyazott 
kártyaolvasó egységgel, amely 
üres volt és így nem működött a 
tesztelt vevőegységünkön. Ennek 
ellenére, eltűnödhetünk azon, 
hogy a jövőbeni TF4000PVR Plus 
– az elődjéhez hasonlóan – beépí-
tett kártyaolvasó egységgel is fog 
rendelkezni.

A hátfalon 2 hangoló beme-
net van a nekik megfelelő loop-
through kimenettekkel, 2 Scart 
csatlakozó, 3 RCA dugaszolóaljzat 

Műhold vevőegység 

Topfield TF4000PVR Plus
kal végeztünk itt az ideje meg-
nyomnunk az Exit gombot, hogy 
kiléphessünka főmenüből. A 
TF4000PVR Plus ekkor automati-
kusan a jegyzék első csatornájára 
kapcsol és megjelenít egy részle-
tes infósávot, amely megmutat-
ja az EPG információkat a jelen 
programról, azt hogy a csator-
nának van-e teletextje, a Dolby 
Digital-t, a filmfeliratokat, stb.
valamint a kiválasztott csatornák 
vételi paramétereit és a hangolót, 
amely a pillanatnyi jelet közvetíti.

A csatornakeresés a TF4000PVR 
Plus-szal nem unalmas, mivel az 
egyik csatornáról való átkapcso-
lás a másikra kb egy másodperc 
körül van. Ez a vevőegység két 
hangolóval van ellátva és ezáltal 
két különböző eseményt képes 
egyidejűleg felvenni különböző 
transzponderekről, amíg szimul-
tán e két transzponder közül egy 
harmadikat vagy a merevlemezre 
felvettett nézhetünk a képernyőn. 
Természetesen, ehhez két külön-
böző jelbemenetnek kell lennie.

Az Archívum gomb a 
távírányítón egy ablakot nyit meg 
az összes feljegyzett felvétellel. A 
számítógépek elvéhez hasonlóan, 
a felvételeket különböző irattar-
tóban tarthatjuk. Egy színes $-jel 
mutatja, hogy a felvétel kódolt-e, 
részlegesen kódolt-e vagy szaba-
don sugárzott (FTA).

A Vega szoftver használatá-
val, amelyet a Topfield ingyen
bocsát rendelkezésünkre, a csa-
tornajegyzék számítógépen szer-
keszthető, míg a vevőegységet 
műholdról lehet megfelelően fris-
síteni.

A TF4000PVR Plus-ról kiderült, 
hogy tökéletes A-fokozatú termék, 
amikor a hangolót teszteltük: sem 
egy kb 1.5 Ms/s sebességű SCPC 
transzponder fogása, sem az 
olyan gyengébb műholdak (a mi 
helyszínünkön) mint amilyenek az 
Eurobird2 vagy az Astra 2D nem 
voltak képesek a kedves készü-
léket megizzasztani. Azért ennek 
ellenére van egy intelmünk: a 
jelminőség mérő nem 100%-ban 
megbízható.

Végül örömmel állíthatjuk, 
hogy az új TF4000PVR Plus az 
eszményi vevőegység, amellyel 
beugorhatunk a Személyi Videó 
Rögzítők (PVR-ek) világába. Csúcs 
tulajdonságokat kínál és magában 
hordja mindazt, amit a felhaszná-
lók többsége kívánna – az USB 
2.0-ás felület kivételével.

A Topfield dél-kóreai vállalat egy volt az elsők 
között, amely személyi videó rögzítős vevőegységet 
forgalmazott, és ez hibátlanul működött – hála egy 

olyan szoftvercsoportnak, amely meghallgatja azt, 
amit a fogyasztók valóban kívánnak, és hála annak 
az óriási számú lelkes támogatónak világszerte. A 

a sztereó hang és képhez, 1 RS-
232-es felület a készülék számító-
gépes csatlakoztatására, valamint 
1 optikai digitális hang kimenet. 
Sajnos nincsen kézi főhálózati 
kapcsoló billentyű. Ellentétben 
a Topfield PVR-es vevőegységek
5000-es és 6000-es sorozatával, 
a TF4000PVR Plus nem rendel-
kezik USB 2.0-ás kapcsolattal és 
így lehetetlen felvételeket átvinni 
a készülékből számítógépre vagy 
MP3-as felvételeket a számítógép-
ről a készülékre.

A csatolt távírányító szabványos 
Topfield model, amely jogosan
kapott annyi dícséretet a múltban. 
Ennek a távírányítónak a gyenge 
oldala, hogy az összes a közelében 
lévő 5000-es típusú vevőegységre 
is kihat.

Köznapi 
használat
Ha valaha abban a kiváltság-

ban részesültünk, hogy Topfield
távírányítót tarthattunk a kezünk-
ben, akkor otthonosan fogjuk 
kezelni a TF4000PVR Plus-hoz 
csatoltat is. A vevőegység működ-
tetése lényegre törő, az egyedüli 
változás amelyet tapasztaltunk 
az új európai modelnél, az hogy 
nagyon naprakész csatornajegy-
zékkel rendelkezik úgy a keleti 19.2 
hosszúsági fokon lévő ASTRA-hoz 
mint a keleti 13. hosszúsági fokon 
lévő HOTBIRD-höz. Hogy nyíltan a 
német nyelvterületre összpontosít 
a cég az abból is látszik, hogy az 
összes német nyelvű csatorna a 
csatornajegyzék élén foglal helyet. 
A menü alapbeállítási nyelve is 
német. 

Az új TF4000PVR Plus képes a 
képjelet kiküldeni RGB, CBS, YUV 
és S-Video alakban a PAL vagy 
az NTSC színmód használatával. 
Az NTSC vagy PAL automatikus 
felismerése és pontos átváltása 
az amerikai egyesült államokbe-
li feedeket illetően nem okozott 
semmilyen gondot. Hála a YUV 
opciónak ez a készülék predesz-
tinálva van a folyékony kristályos 
vagy a plazma képernyőkre vagy 
kivetítőkre való használatra.

A műholdvevőfej beállításokon 
kívül a telepítési menü magába fog-
lalja a csatorna keresést is. Auto-
mata keresés végezhető ki- vagy 
bekapcsolt hálózati módban, és 
korlátozható csak FTA jelekre vagy 
pásztázhatja az összes fellelhető 
jelet. Az aktivált hálózatpásztázó 
móddal a Topfield elvégezte kb 7
perc alatt a mi 80 transzponderből 
álló tesztműholdunk teljes pász-
tázását. Ez nagyon jó eredmény, 
jóllehet ez el is várható a Topfield
termékeitől.

A csatornaszerkesztő menü 
külön figyelmet érdemel, mivel
nagyon hatásos eszköz: a csator-
nák átnevezhetők, mozgathatók, 
törölhetők, vagy rangsorolhatók 
mindenféle paraméter alapján 
valamint védhetők egy személyi 
azonosító számmal (PIN-kóddal) 
hogy kibiztosítsuk magunkat, hogy 
a kicsinyeink nem néznek vélet-
lenül valami olyasmit ami nem a 
korosztályuknak való. A csator-
nák szintén átmásolhatók szám-
talan kedvenc jegyzékbe, és ez 
egy tulajdonság, amely egyaránt 
nagyon szórakoztató és rendkívül 
hasznos, hogy mindent a kezünk 
ügyében tarthassunk.

Miután az alapbeállítások-
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To calibrate & adjust 
your dishes
- easy to use
- exact and accurate
- absolutely reliable
- programmable

Szakértői vélemény
+
A vevőegység könnyen használható, a sajátságok 

széles sávját kínálja és nagyon stílszerűen néz ki a 
nappaliban

-
A műhold és az adattranszponder teljes frissítésre 

szorul, 5000 csatorna túlságosan kevés egy 1.3-as 
DiSEqC-vel, két CI fogadóval és sok vételi területtel 
rendelkező PVR-es vevőegység számára, különösen itt Európában.

Thomas Haring
TELE-satellite
Tesztközpont

Ausztria

EPG 

Műholdvevőfej beállítás 

Vizszintes nyaláb a nyugati 
7. hosszúsági fokon lévő 
NILESAT-ról 

Infó-sáv 

Főmenü 

Jelkeresés 

Manufacturer Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-7082607

E-mail inquiry@i-topfield.com

Model TF4000PVR Plus

Function Digitális műhold vevőegység
 PVR funkcióval

Channel memory 5000

Symbol rates 1-45 Ms/sec.

Satellite inputs 2 x F

SCPC compatible yes

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart connections 2

Audio/video outputs 3 x RCA

UHF modulator no

0/112 Volt connection no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC / 50/60 Hz
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Kicsi és hatékony

A Technotrend olcsó és köny-
nyen kezelhető alternatívát kínál 
a fenti követelmény kielégítésé-
re a T-Connect S-2400-as USB 
készülékével. A TELE-satellite-
nak alkalma volt közelebbről is 
megvizsgálnia ezt a berendezést. 
A csomag, amelyet a DVB-SHOP-
tól kaptunk, amely a Technotrend 
termékeinek forgalmazója világ-
szerte, tartalmazta a műhold 
vevőegységet (kicsi ezüstös-
szürke kb 10 x 7 x 2,5 cm-es 
dobozában), a külső 12 V-os táp-
egységet, egy USB vezetéket, egy 
távírányítót és egy CD-ROM-ot 
a szoftverrel. A vevőegységnek 
három dugaszolóaljzata van a 
hátsó falán: egy USB interfész, 
egy hangoló bemenet és egy 
tápegység. A homlokfalon levő 
fénydióda a vevőegység állapotát 
mutatja (On/Off).

A berendezés telepítése már 
nem lehet egyszerűbb. Miután az 
antenna vezetéket és a tápegysé-
get csatlakoztattuk, csak az USB 
vezetéket kell a számítógépre 
csatolnunk és a Windows elkezdi a 
telepítés folyamatát, kérve tőlünk, 
hogy helyezzük be a CD-ROM-ot. 
A teljes folyamat csak 2-3 percig 
tart és azonnal beindíthatjuk a 
„Digital TV” alkalmazást, amely 
megjelenik a munka asztalunkon. 
Ha véletlenül van egy, a keleti 
19.2 hosszúsági fokon levő ASTRA 
műholdra tájolt tányérantennánk, 
azonnal tesztelhetjük legújabb 
szerzeményünket, mivel a tévé-
csatornák bizonyos száma (főleg 
a német nyelvűek) az eredeti 
csatornajegyzék részei. A grafi-
kus interfész, amely megjelenik a 
képernyőnkön önmagáért beszél. 
A fő rész tartalmazza a tévéké-
pet, baloldalt találjuk a csatorna-
jegyzéket és az összes szükséges 
gombot, amelyek a vevőegység 
működtetésére szolgálnak.

Nagyon valószínű, hogy meg 
akarjuk majd változtatni a műhol-
dak és a csatornák eredeti beál-
lítását. Egy egyszerű klikk a 
beállítási gombon kivetíti a menüt 
több oszlopba foglalva. Az első 
oszlop az „LNB” - az antenna 
beállítására szolgál. A beállítások 
lehetnek „no DiSEqC” (DiSEqC 
nélkül), „simple” (egyszerű) és 
„DiSEqC 1.0”, amellyel maximum 
4 műholdvevőfej állítható be. 
Nincs lehetőség motoros antenna 
használatára. Amikor a beállítás-
ról gondoskodtunk, megnyomjuk 
az „Apply” gombot és visszatér-
hetünk a fő grafikus felhasználói

felülethez (GUI-hoz). Egy klikk a 
távcsövet ábrázoló képre és beke-
rülünk a csatorna keresőbe és 
csatornajegyzék szerkesztőbe. A 
csatorna pásztázó egység lenyű-
gözően gyors és pár percen belül 
az összes kapható csatorna meg-
jelenik a jegyzéken, ahol sorolni 
lehet őket, egyenként letörölni, 
átnevezni vagy áthelyezni egy 
kedvenc jegyzékre.

A hangoló nagyon érzékenynek 
bizonyult, ami nagy előny, ha azt 
tervezzük hogy a vevőkészülé-
künket utazás (sátorozás, tábo-
rozás, stb.) közben használjuk 
viszonylag kis tányérantennával. 
Az a tény, hogy ez a vevőegység 
12 V áramellátású és USB-ével 
kapcsolódik a laptopunkhoz, esz-
ményivé teszi az ilyen használat-
ra. A távírányító, amely ehhez a 
vevőegységhez járul még jobban 
megnöveli a kedvenc műsoraink 
nézésének kényelmét, miközben 
a grillsütőre ügyelünk fel. És ha ez 
a foglalatosság teljesen lekötné a 
figyelmünket, felhasználhatnánk
a teljes méretű személyi videó 
rögzítő (PVR) összes létező funk-
cióját. A műsort így felvehetjük a 
merevlemezre, várva arra, hogy 
bármikor visszajátszhassuk. Szin-
tén lehetséges felvételezést előre 
beprogramoznunk, amíg távol 
vagyunk.

A T-Connect S-2400 USB ren-
delkezik egy beépített teletext 
dekóderrel is. A átváltás sebes-
sége egyik oldalról a másikra 
mély benyomást hagyott rajtunk. 
Az EPG is külön megjegyzést 
érdemel. A felhasználónak elő-
zőleg ki kell választania a kívánt 
csatornákat. Ezekután, nagyon 
részletes programutasítás jelenik 
meg, teljes képernyő nagyság-
ban, minden egyes programozá-
si információ több oszlopban van 
kivetítve úgy hogy egy oszlop jut 
minde csatorna részére.

A tévénézés vagy a műholdas 
rádióhalgatás örömei mellett elha-
tározhatjuk szintén, hogy leellen-
őrizzük a villámpostánkat vagy 
esetleg az Interneten szörföljünk. 
A T-Connect S-2400-as USB gyár-
tója nem feledkezett meg arról, 
hogy ezt a lehetőséget is felkí-
nálja nekünk. Ha van bérletünk 
a műholdas Internet kiszolgálók 
egyikénél, akkor a megfelelő ada-
tokat megkaphatjuk e berende-
zés segítségével amint elküldtük 
kérésünket például mobil telefo-
nunk GPRS funkcióját használva.

Mini vevőegység 

Manapság a laptopok vagy az asztali személyi számítógépek háztartá-
sunk leltárának részévé váltak. Mind inkább olyan multimédia központok-
ká válnak, mint amilyenek a képalbumok, a zenetárak, stb. Az az ötlet, 
hogy ezeket a gépeket használhassuk digitális műholdas tévé nézésére 
már a fejlődés következő lépése volt.

Szakértői vélemény
+
A T-Connect S-2400 USB teljes felszereltségű 

FTA műhold vevőegység, amellyel számítógépün-
ket vagy laptopunkat kibővíthetjük. A tesztelésünk 
egész ideje alatt kitűnően viselkedett minden gond 
és befagyás nélkül. Kitűnő könnyűsúlyú társ lehetne 
a campingkocsink számára és még mindig ugyan-
azokat a sajátosságokat kínálhatná mint egy nagyda-
rab, nehéz műhold vevőegység. A képernyőminőség 
kitűnő még teljes kép formátumban is.

-
A DiSEqC 1.2 vagy az USALS protokol hiánya.

Yanis Patalidis
TELE-satellite 

Tesztelőközpont
Franciaország

Distributor DVB-Shop, Germany

Telephone +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Function DVB-S adat vevőegység
 számítógépek számára

Frequency range 950 – 2150 MHz

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulation MCPC + SCPC

DiSEqC 1.0

Power 12 Volts

Consumption 15W max.
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Vakpásztázó FTA műholdvevő 
műholdról felújítható 
szoftverrel (OTA)

A TELE-satellite egyik előző (194-es) számában 
beszámoltunk egy vakpásztázó műholdvevő készülékről, 
amelyet a jakartai, Indonézia székhelyű Stella Sarindo 
műhold felszerelés forgalmazó kínál. Egy új modelt 

hoztak forgalomba, amelynek a Matrix Planet nevet 
adták, ez szintén vakpásztázó műholdvevőegység, for-
matervezett fekete dobozban és OTA-val (Over The Air 
- műholdról felújítható firmware-rel).

Az elülső lapján 7 irányító gomb 
van a műholdvevő beltéri egység 
teljes vezérléséhez: power on/off, 
menu/exit, ok, vol-, vol+, ch-, ch+. 
Rendelkezik még 8 fénykibocsájtó 
félvezető diódával (LED-del) a kijelző 
felett, amelyek jelerősség mutatók-
ként működnek. Lapos formájának 
hála, könnyen csatolható bármely 
más berendezéshez. Naptárral is 
rendelkezik. A Matrix Planet hátlap-
ján kevesebb szerelvény van: 3 RCA 
csatlakozóhely a képhez és sztereó 
hanghoz, műholdas köztes frekven-
cia bemenet (IF) a megfelelő hurkolt 
kimenettel, valamint egy RS-232-es 
csatlakozó és egy RF kimenet. Itt 
található egy fő hálózati áram kap-
csoló is. Sajnos nincsen digitális 
hang kimenet, sem SCART dugaszo-
lóaljzat. A csatolt távirányító átte-
kinthetően van feliratozva, bár kissé 
szokatlan az alul elhelyezkedő szám-
billentyűzet. Bár a gombok kicsinyek, 
de nem állnak túl közel egymáshoz 
és így könnyen kezelhetők. Ennek a 
vevőegységnek az általános kidolgo-
zása jó és jó benyomást tett ránk.

Köznapi 
használat
A Matrix Planet legfeljebb 3200 

csatornát képes tárolni. Egyaránt 
támogatja a DiSEqC 1.0-ás és 
1.2-es protokolljait és legfeljebb 4 
műholdvevőfejjel, vagy motoros 
antennához csatlakoztatva hasz-
nálható. Ez a beltéri vevőegység 6 
műhold előprogramozott csatornái-
val érkezik, és használatra kész 4 az 
1-ben műholdvevőfej rendszerrel. A 
hat műhold a következő: PalapaC2 
(a keleti 113.0 hosszúsági fokon), 
Telkom1 (a keleti 108.0 hosszúsá-
gi fokon), Asiasat3S (a keleti 105.5 
hosszúsági fokon) és az Asiasat2 
(a keleti 100.5 hosszúsági fokon) 
valamint ezekenkívül az Asiasat4 (a 

keleti 122.0 hosszúsági fokon) és az 
Apstar6 (a keleti 134.0 hosszúsá-
gi fokon). Ez a műholdvevő egység 
csupán két menü-nyelvvel (OSD) 
rendelkezik : angollal és indonéz-
zel. A műholdvevő egységgel járó 
használati utasítás csupán indonéz 
változatban kapható.  Az Info gomb 
megnyomásával rendelkezésünkre 
áll a jelenleg kiválasztott csator-
nával kapcsolatos összes lényeges 
műsortovábbítói adat és tartalmi 
információ. Van még négy Kedvenc 
jegyzéke. Egy, a keleti 105.5 hosz-
szúsági fokon lévő Asiasat3S műhold 
3747V csatornáján végzett felmérés 
kimutatta, hogy az olyan alacsony 
szimbólum sebességű transzponder 
is mint a 2626-os minden gond 
nélkül kezelhető. A részletes leírá-
sok szerint a legalacsonyabb fogható 
szimbólum sebesség 2000, de a mi 
tesztelő helyünkön nem lehetséges 
ilyen alacsony szimbólum sebessé-
get fogni.

Műholdról
felújítható 
szoftver (OTA)
A Stella Satindo az első helyi fel-

szerelés forgalmazó, amely OTA tulaj-
donságú vevőegységet kínál. Nagyon 
könnyű ennek a sajátosságnak a 
használata. A vevőegység szoftverét 
automatikusan felújíthatjuk a keleti 
108.0 hosszúsági fokon lévő Telkom1 
műhold 3580H transzponderéről, 
egyszerűen csak kikeresve a 20-as 
csatornát a csatornajegyzékünkön. 
Sajnos, a tesztelés ideje alatt nem 
volt még itt új, letölthető szoftver.

Vakpásztázás
A Matrix Planet vakpásztázást is 

lehetővé tesz. Ez a képesség napra-
késszé teszi a csatornák jegyzékét 

Műholdvevő 

Matrix Planet

+
Műholdról felújítható szoftver (OTA). A vakpásztá-

zás egy további jellegzetesség. Az árának megfelelő, 
könnyen kezelhető FTA vevőkészülék.

-
Szokatlan elhelyezésűek az irányító gombok.

Manufacturer PT Stella Satindo
 Komplek Daan Mogot Prima
 Blok B3 No. 7 
 Jl. Daan Mogot Raya km 12,8
   Jakarta 11740, Indonesia

Website www.stella.co.id

Phone +62-21-54373829

Fax +62-21-54373833

Email sales@stella.co.id

Model Matrix Planet

Function Digitális FTA műholdvevő beltéri 
 egység műholdról felújítható 
 szoftverrel (OTA)

Channel Memory 3200

Satellites no

Symbolrate 2 – 45 Mbps

DiSEqC 1.0, 1.2

22 kHz switch yes

USALS no

Programmable 0/12V  no

Scart connectors no

Video/ Audio Output 3 X RCA

Digital Audio Output no

Color systems PAL, NTSC

S-VHS Output no

RF Modulator yes, fixed on 621 MHz (ch 39)

SCPC Compatible yes

EPG yes

Teletext no

Power Supply 90 – 240 VAC

Power Consumption 20 W (max.)

OTA Vakpásztázás 

Szakértői vélemény

Vincent Witjhun
TELE-satellite
Tesztközpont

Indonézia

anélkül, hogy sajátkezűleg be kellene 
juttatni bármilyen műsorközvetítői 
adatot. Ennek a képességnek a haszná-
lata nagyon könnyű, egyszerűen kivá-
lasztjuk a kívánt műholdat, beállítjuk 
a műholdvevőfej helyi oszcillátor frek-
venciáját (LOF-ját), pásztázáskor vagy 
csak a szabadon sugárzott (FTA) csa-
tornákat keresi vagy pedig az összes 
csatornát keresi válogatás nélkül. A 
vakpásztázás megtalál minden aktív 
műsorközvetítőt és közvetlenül eljut-
tatja a csatornák névsorába. Amíg 
a keresés folyamatban van, csak a 
frekvencia és a szimbólum sebesség 
láthatók, valamint a megtalált csator-
nák nevei. Jó volna ha a polarizáció is 
bejegyzésre kerülne.

Befejezésül
Örömünkre szolgált, tesztelni ennek 

a vevőkészüléknek a jellegzetességeit 
és működésének a megbízhatóságát. 
Azzal a képességével, hogy az adatait 
műholdról felújíthatja, ez a vevő állan-
dóan naprakész firmware-rel fog ren-
delkezni. Ez a Matrix Planet az árának 
megfelelő FTA vevőkészülék.
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MULTI-ROOM - MULTI-PEOPLE
The EYCOS S60.12 PV2R is the newest flagship in the Eycos family.  
With its Multi-Room concept, it is an outstanding family-friendly digital receiver 
with hard disk recorder.
Everyone can watch their own channels with just this one receiver.  
The S60.12PV2R makes it possible.  Today, a digital receiver with built-in 
hard drive makes a standard video recorder mostly obsolete.  Eycos is one 
of the leading manufacturers of PVR receivers.  Its time-proven technology 
together with its simple operation makes it easy for anyone to use.  
Its stunning picture and audio quality along with a variety of useful extra 
features are standard with Eycos.  In addition to FTA and CI receivers, you 
can choose from four different PVR models.
NEW from EYCOS: Crypto-FTA and Crypto-CI Receivers

High-quality, outstanding Customer Service and excellent price/performance 
ratio: that’s the EYCOS guarantee!
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Aluminium 
tányérantennák 
összehajtható 
műholdvevőfej 
tartókarral

Összeállítás 
és tájolás
Miután kicsomagoltuk a lapos 

csomagokat, amelyek küldönc 
útján érkeztek, mást is felfedez-
tünk. Először is hangsúlyoznunk 
kell, hogy a hardware kidolgozása 
igazán kitűnő. Mindkét model (a 65 

Gyors tányérantenna 

A 65 és 85 cm-es Chess 
Click-Clack Alu

Ha valaha is kellett műhold antennát felszerelniük, nehéz helyzet-
ben, tudhatják hogy a tányérantennák nem egyformák. Az első szem-
beötlő külömbség maga az anyag : vas vagy aliminium. Az aluminium 
tányérantennák tényleg könnyűek. Ez különösen érezhető a nagyobb 
antennáknál. Ha az antennatartónk bizonyos távolságra van az erké-
lyünktől vagy meredek tetőre kell felmásznunk, hogy az antennát a 
kéményhez erősítsük, a súly számít. Amikor megtudtuk, hogy a Max 
Communication szeretné velünk kipróbáltatni a tányérantennáit, annyit 
tudtunk csak hogy aluminiumból készültek.

Egy klikk, és a szerelék elevációs helyzetére van erősítve és mindössze 
csak egy klakk szükséges, hogy a helyes azimutra állítsuk.

Az előre összeszerelt tányéranten-
na behajlított műholdvevőfej tar-
tóval megkönnyíti a szállítást és a 
szerelést.

A mozgatható tartókar közelképe

és 85 cm-es) igem szép vonalú. A 
teljes csomag tartalmazta magát 
a tányérantennát, egy darab 
hardware-t, amely magában fog-
lalta a tányérantenna-hordozót és 
a műholdvevőfej tartókart, vala-
mint egy, néhány anyáscsavart 
tartalmazó kis műanyag zacskót. 
Amikor a hardware-t a tányér-
antennára erősítettük, ezeknek 
az antennáknak egy egyedülál-
ló sajátossága vált láthatóvá. A 
műholdvevőfejet tartó kar hajlít-
ható !

Hála ennek, mindent előké-
szíthetünk a házon belül, behaj-
líthatjuk a kart és felvihetjük az 
egészet a tetőre egy kis tetőnyí-
láson keresztül. Amikor már fent 
vagyunk a tetőn, a tartórúdra 
szereljük fel a szereléket, kábelt 
kötünk a műholdvevőfejre, kihaj-
lítjuk a tartókart, egy műanyag 
gomb megfordításával rögzítjük 
és tessék, az antenna készen 
áll arra, hogy a kívánt műholdra 
tájoljuk.

Maga a tájolás folyamata is 
könnyebb más modelekkel szem-
ben, 2 dolog miatt. Először is az 
antennák dupla rúdkapoccsal ren-
delkeznek a rúdra erősítéshez. 
Hála ennek, amikor meglazítjuk 
a csavarokat, hogy a tányéran-
tennát keletre vagy nyugatra 
forgassuk, az nem csúszik le a 
tartórúdon, amint ez az egyetlen 
rúdkapcsos modelekkel szokott 
történni – lásd a megjegyzé-
seinket másutt a magazinunk-
ban, arról, hogy hogyan kell egy 
műhold antennát felszerelni.

A második sajátosság, amely 
nagyon fontos lehet egy kezdő 

számára – az elevációs skála. 
Az olcsó tányérantennák nem 
rendelkeznek vele, és ez továb-
bi gondot okoz, mivel nem csak 
az azimutot, hanem az elevációt 
is ki kell kísérletezni. A Max 
Communication Click-Clack 
modeljeinél az eleváció előre 
beállítható, és amikor már a tetőn 
vagyunk mindössze annyit kell 
tennünk hogy kissé jobbbra vagy 
balra forgassuk a tányérantennát, 
ahhoz hogy megtaláljuk a jelet.

A tartószerkezet három külön-
böző módon szerelhető össze 
az összeszerelési ábrák szerint 
: 1-A, 1-B és 2-A, amelyek az 

elevációs szögek három különbö-
ző tartományát nyújtják nekünk. 
A kinyomtatott ábrákon a tarto-
mányok a következők: 17-57, 5-
44 és 44-82 fok.

Ezek a tányérantennák alkal-
mazkodhatnak a Föld szinte bár-
mely régiójához, mert helyes 
elevációs szögekre állíthatók s 
ez megkönnyíti a felszerelésüket. 
Okos ötlet, amely hosszú kere-
séstől óv meg bennünket.

Vétel
Természetesen a tesztünk nem 

fejeződhetett be a sikeres ösz-
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Szakértői vélemény
+
A behajtható tartókar, a csekély súly, a dupla rúd-

kapocs, az elevációs skála ezeket a tányérantennákat 
kapóssá teszi úgy a kezdők mint a profik számára,
hiszen az utóbbiak több előre-összeszerelt antennát 
is vihetnek egyszerre kocsijuk csomagtartójában. 
A kitűnő kidolgozás hosszú életet igér ezeknek az 
antennáknak. 

-
Semmilyen.

Peter Miller
TELE-satellite 
Teszt Központ
Lengyelország

Manufacturer/Distributor Max Communication GmbH, Siemensstr. 47
 25462 Rellingen, Germany

E-mail / Internet info@max-communication.de / www.click-clack.eu

Telephone +49 4101 6060-0

Fax +49 4101 6060-999

Models Chess Click-Clack Alu 65 cm and 85 cm

Description Ku-sáv offszet tányérantennák

Outside diameter 665x710 mm and 852x903 mm

Reflector diameter 610x654 mm and 780x832 mm

Elevation angle 17°-82° in 3 ranges

LNB holder 40 mm

Mast diameter 32-60 mm

Gain at 12 GHz 36 dB and 38.8 dB

Weight 0.9 and 2.1 kg

szeállítással. Felszereltük a 0.3 
dB-es műholdvevővejet és leel-
lenőriztük mely műholdakat fog-
hatnánk. Képesek voltunk fogni 
mindazt ami a fenn említett nagy-
ságú tányérantennáktól elvárha-
tó. A tányérantenna teljesítmény 
pontos olyan volt mint amilyet 
elvártunk. Szükségtelen felsorolni 

Az elevációs skála lehetővé teszi, hogy a tányéranten-
nát összeszereljük mielőtt a tartórúdra föltennénk

a műholdakat amelyeket fogtunk, 
hiszen azok jegyzéke helyről 
helyre változik.

Általában a 65 cm-es tányéran-
tennával 48 dBW-os vagy ennél 
erősebb jeleket foghatunk, a 
85 cm-essel viszont 46 dBW-os 
vagy ennél erősebbeket is. Bár 
a különbség nem tűnik nagynak, 

a teszt hely-
s z í n ü n k ö n 
Nyugat-Len-
gye l o r s z ág -
ban, a 85 
cm-es tányér-
a n t e n n á v a l 
fogható műhol-
dak száma 
j e l e n t ő s e n 
nagyobb volt 
mint amennyit 
a 65 cm-essel 
foghattunk.

 
Ezt a két 

t á n y é r a n -
tenna típust 
magunk között 
K l i kk-K lakk-
nak nevezhet-
jük: A Klikk 
a szerelék 
kinyitásához, 
és a Klakk a 
tányérantenna 
helyes irányba 
fordításához. 
Kész !
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Találd meg azt amire 
szükséged van

Az aránylag kis méretei (234 
x 108 x 50 mm) és csekély súlya 
ellenére (920 g az akumulátorral 
együtt) az SF 3000-es műanyag 
doboza jó benyomást tesz. A 
sárga gombjai nem túl kicsi-
nyek és nem túl nagyok – éppen 
megfelelőek. A feliratok nagyon 
könnyen olvashatók. Négy gomb 
(F1-től F4-ig) az ún. semleges 
nyomógomb (Soft-key) szerepét 
tölti be. A funkciójuk változtatha-
tó és a menütől vagy al-menütől 
függ, amelyben éppen vagyunk.

A funkció neve a pont felettük 
levő folyékony kristály kijelzőn 
olvasható le. A leggyakrabban 
használt funkciók hozzá vannak 
rendelve a gombokhoz a billen-
tyűzet jobb oldalán. A zöldes 
színű folyékony kristály kijelző 
grafikus típusú (128 x 64 képpon-
tos) és a háttéri világítása ki-be 
kapcsolható.

A mérések alatt, a 
műholdvevőfej kimenetet köz-
vetlen egy, a mérőműszer tetején 
található F-típusú dugaszolóalj-
zatra kell kapcsolnunk. A „közvet-
len” azt jelenti, hogy nem lehet 
DiSEqC kapcsoló a műholdvevőfej 
és a mérőműszer között. A mérő-
műszer alján dugaszolóaljzatokat 
találunk az áramellátáshoz és egy 
RS-232-es kábelt.

A soros interfész dugaszoló-
aljzat nem a szokásos DB9-es 
típusú, hanem egy olyan, ame-
lyet rendszerint USB csatolásnál 
használnak. Tehát, különleges 
kábelt kell használnunk (amelyet 
egyébként a csomag tartalmaz) 
és amelynek különféle dugaszai 
vannak mindkét végén.

Szintén a készletben található 
egy külső töltő a beépített NiMH 
akumulátor számára, egy CD 
lemez számítógépes használati 
programmal és egy szíjjal ellátott 
védőtasak, amelyet a derekunkon 
viselhetünk.

Mielőtt elkezdenénk használni 

a mérőműszert ajánlatos betáp-
lálni a földrajzi koordinátáinkat 
az SF 3000-es használati menü-
jébe. Ezek után egy jegyzékről 
kiválaszthatjuk azt a műholdat, 
amelyre szeretnénk a tányér-
antennánkkal ráállni. A műszer 
a következőket fogja mutatni : 
az azimutot, az elevációt és a 
műholdvevőfej polarizációjának 
finom beállítását (skew). Továb-
bá mutatni fog valamit ami egy 
iránytűre hasonlít, a kiszámított 
azimuttal figyelemmel az északi
vagy déli irányra. Erre az adatra 
a durva antenna tájoláskor lehet 
szükségünk.

A következő ablak a jelerősség 
mérésére szolgál. Az eredmény 
grafikusan van bemutatva és
hallható hangot hallat, amelynek 
a hangmagassága összefügg a 
jelerővel. Amikor azt gondoljuk, 
hogy megtaláltuk a legerősebb 
jelet, nyomjuk meg még egyszer a 
gombot és a mérőműszer megfog-
ja kísérelni a kiválasztott műhold-
dal kapcsolatos transzponder 
vételezését. Ha a kapcsolat sike-
res, akkor a kijelzőn a következő-
ket láthatjuk: a műhold nevét, a 
jelszintet dBμV-ban vagy dBmW-
ban, a bit hiba arányt (BER) és 
a vivőjel/zaj arányt (C/N). Most 
már elvégezhetjük az antennánk 
finom beállítását, úgy hogy a
maximális vivőjel/zaj arányunk 
és a lehető legkisebb bit hiba ará-
nyunk legyen.

A gyakorlatban, megtörtén-
het, hogy a tányérantennánkat 
rossz műholdra irányítjuk. Ilyen 
esetben, a mérőműszer nem tud 
rákapcsolódni a transzponderre, 
mivel a különböző műholdak rend-
szerint különböző transzponder 
paraméterekkel rendelkeznek. 
Ezért egy sikertelen kapcsolat 
felvétel után, vissza kell térnünk 
a kijelzőhöz, hogy megtaláljuk a 
maximális jelet és a tányéranten-
nánkat forgassuk kissé az egyik 

Műholdmérő műszer 

A SPAUN SF 3000-es 
műholdkereső

vagy a másik oldalra, ahhoz hogy 
találhassunk újabb maximumo-
kat.

A műveletet általában elég 2-3-
szor megismételnünk, hogy telibe 
találjuk a transzpondert. 

Az SF 3000-es legtöbb 80 
műholdat képes memorizál-
ni, műholdanként egy-egy 
transzponder adataival együtt. 
Minden: számértékek és nevek, 
helyileg szerkeszthetőek az SF 
3000-es billentyűzetéről vagy 
távolból egy számítógép segít-
ségével. A csatolt szoftver segít 
bennünket a műhold és a hozzá-
tartozó transzponder adatok meg-
felelő szerkesztésében. A szoftver 
a műholdak hosszú jegyzékét tar-
talmazza (többet mint amennyit 
képes a mérőműszer memori-
zálni) azzal a számos potenciális 

transzponderrel együtt amelyek 
hozzájuk tartoznak.

Ezért, azt hiszem jó gondolat 
telepíteni a számítógépes szoft-
vert, kiválasztani csak azokat a 
műholdakat amelyeket foghatunk 
a mi helységünkben, leellenőrizni 
a transzponder adatokat és jegy-
zékünket átvinni a mérőműszerre 
a soros interfész közvetítésével. 
A kiválasztott jegyzék rövidebb 
lehet – rendszerint elég lehet ha 
csak 20 műholdunk van haszná-
latban a helyszínünkön.

Ha lehetőségünk van rá (pél-
dául, hogyha motoros tányéran-
tennához férhetünk hozzá), nem 
fog ártani ha leellenőrizzük hogy 
a mérőműszer tényleg veszi-e 
a jegyzékében található összes 
műholdat. Ily módon, könnyen 
észrevehetjük a lehetséges hibá-

Minden bizonnyal olvasóink többsége maga állította be a műhold 
tányérantennáját legalább egyszer. Tudjuk, hogy a gyakorlott szerelő 
ezt megteheti minden további felszerelés nélkül. Ennek ellenére képes-
nek kell lennie arra, hogy nézze a tévé-készülék képernyőjét, amely 
kimutatja a sáv grafikonok erejét és minőségét vagy hogy halhassa a
jel erő hangját (ha erre képes a vevőkészülék). Ez pedig nem mindig 
lehetséges. Ennélfogva minden szakosított szerelő rendelkezik valami-
lyen hordozható mérőműszerrel, amely kisegíti feladata elvégzésében. 
Ezeknek a műholdkeresőknek nagyon külöbözhet a használhatósága. 
Az egyszerűbbje csak a jel erejét mutatja ki. Az SF 3000-es model, 
amelyet tesztelésre kaptunk a SPAUN-tól, a jobbak közé tartozik.
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Szakértői vélemény
+
Jó kézreálló, gyors válaszú és nagy memóriával 

rendelkező mérőműszer. Tényleg nagyon könnyű 
használni – és ugyanez igaz a számítógépes szoft-
verére. Az ilyen mérőműszerre szüksége van minden 
szerelőnek és nagyon hasznos lehet a haladó hobbi-
zóknak, akik szeretnek játszani tányérantennáikkal.

-
nincs

Peter Miller
TELE-satellite 
Teszt Központ
Lengyelország

Manufacturer SPAUN Electronic, Singen, Germany

Fax +49 (0) 7731 – 8673-17

E-mail info@spaun.de

Model SF 3000 Satellite Finder

Function Antenna tájoló műszer

Input frequency 950 ... 2150 MHz

C/Ku-Band compatible Yes

Signal level 44 ... 90 dBµV

Symbol rate 2 ... 45 Msps

Operational temperature 0 ... +40°C

Number of pre-programmed satellites 80

Power supply of the accumulator charger 100 ... 240 V, 50/60 Hz

kat a betáplált adatok között, 
mielőtt elkezdenénk az új tányér-
antenna tájolását.

Említésre méltó, hogy betáp-
lálhatunk bármely sávhoz tartozó 
műholdat és programozhatunk 
bármely helyi oszcillátor frekven-
ciát (LOF-ot).

A beállítás alatt, a mérőműszer 
jól szerepelt. A válasza nagyon 
gyors volt, úgy a legerősebb jel 
durva hangolásánál mint a leg-
erősebb vivőjel/zaj arány (C/N) 
finom beállítása esetén (ami a
legjobb minőségnek felel meg). A 
hallható hang eléggé magas, úgy 
hogy rossz körülmények között is 
jól hallható, mint például egy for-
galmas utca közelében. 

Nem tart sokáig, hogy elsajá-
títhassuk ennek a mérőműszer-
nek a használatát és ez előny a 

nagyobb teljesítményű, drágább 
mérőműszerekkel szemben. 
Másfelől maga a gyártó becsüle-
tesen bevallja, hogy az SF 3000-
es által kimutatott paraméterek 
(jelszint, vivőjel/zaj arány és bit 
hiba arány) nincsenek hitelesítve. 
Ez azt jelenti, hogy nem hason-
líthatjuk össze egy SF 3000-es 
eredményeit egy másik SF 3000-
esével vagy más típusú mérőmű-
szerével.

Ez nem jelent különösebb 
gondot, ha a mérőműszert csak 
arra a célra használjuk, amelyre 
előrelátták.

Az SF 3000-es teljesen feltötve, 
egyfolytában 4 órát képes működ-
ni. Hasonlóképpen 4-5 órára van 
szükség, hogy teljesen feltöltőd-
jön az akumulátora.
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Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

ARION 9400 PV2R

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes, 
UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

ARION AF-9300PVR

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes no #188
2005

BEETEL SD98

5000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 80-300V yes
(S/PDIF)

yes no no yes no no no no no no #193
2006

BEL 5518

2000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no PAL yes yes no 90-270V no yes no no no no no no no no no #191
2006

BOTECH CA 9000 FTA/CI

4900 2-45 yes 1.2 yes yes yes,
UHF

yes no 90-260 
VAC

50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #189
2005

DGSTATION Relook 400S

10000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes yes yes 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes #191
2006

DSN-GR 7400 CI EXPLORER

5000 TV
1600Radio

2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL/

SECAM

yes yes no 95-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

EDISON 2100 FTA

4000 1-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

EYCOS S30.12 CI

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-240 
VAC

yes yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #192
2006

EYCOS S50.12 PVR

8000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes no #191
2006

EYCOS S10.02F

4000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #189
2005

FORTEC STAR MERCURY II

6000 2-45 yes 1.1, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC yes yes no 100-120 
VAC

yes
(S/PDIF)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #195
2006

FORTEC STAR FSIR-5400 NA

4800 2-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no yes,
Irdeto

#190
2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T

3000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes no #190
2005

GENERAL SATELLITE FTA-7001S

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no PAL/
SECAM

yes yes no 190-250V
50/60Hz

yes no yes, 1 yes no no no no yes,
RS-232

no no #189
2005

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium

9000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes, 2 #190
2005

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium

6000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 2 #189
2005

HUMAX PR-HD1000

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes #193
2006

KATHREIN UFS 821

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes yes 100-240 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #191
2006
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

LEMON 030-CI

6000 starting 
at 1.8

yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

yes yes no 90-260V
50/60Hz
10.5-14DC

yes, 
optical 
&coax

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

MATRIX PLANET

3200 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

no yes no no no no no no yes, 
RS-232

no no #196
2006

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #194
2006

NEOTION 601 DVR

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no yes, 
external

yes, 
RS-232

no yes #188
2005

PANSAT 6000HXC

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes no yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #193
2006

PANSAT 3500S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes yes no yes no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#190
2005

PANSAT 500HC PVR&CI

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes, 2 no 90-250V
50/60Hz

yes yes no yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

PIXX Event

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #190
2005

QUALI-TV QS 1080IRCI for HDTV and MPEG 4:2:2

unknown 2-40 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 100-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Irdeto

#187
2005

STAR SAT SR-X1400D

6500 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI 

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#191
2006

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra

6000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 yes yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#189
2005

TECHNISAT Digit 4S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no no no 180-250 
VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no no no #194
2006

TECHNISAT Digit MF4-S CC

5000 1-45 yes 1.2 no NTSC/
PAL

no no no 230VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no yes Conax, 
Crypto-
works

#193
2006

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 yes PAL/
NTSC/

SECAM

yes yes no 90-240 
VAC

50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF4000PVR Plus

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #196
2006

TOPFIELD TF6000PVR

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

TOPFIELD TF5000CIP

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no yes no no yes,
RS-232

yes, 2 no #190
2005

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

VANTAGE VT-X121SCI

4000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Conax

#193
2006

VANTAGE VT-X111SCX

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes yes 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#191
2006
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Csatornakódolás 
szibériai módon
Nickolas Ovsyadovsky

Az oroszok többsége számára, különö-
sen azokéra akik nem járatosak a műholdas 
vételben, a tévénézés választéka két csator-
nához fűződik – a Perviy Kanal-hoz (amely 
azelőtt ORT néven volt ismert) és a Telekanal 
Rossiya-hoz (RTR). Kettejük története a régi 
szovjet időkbe nyúlik vissza, amikor még csak 
„Egyes” és „Kettes”-ként voltak ismertek, és 
ami meglepőnek tűnhet – akkoriban sokkal 
jobban hasonlítottak azokra a fő állami csa-
tornákra, amelyek számos országban jelen-
leg sugározzák műsoraikat. A nézésük nem 
volt túlságosan szórakoztató – hírek és poli-
tikai műsorok, parlamenti ülések közvetítése 
élő adásban, klasszikus zenei hangversenyek, 
régi filmek, ez volt tulajdonképpen az egész.
Ahogy változott az ország, úgy változott a 
televizió is. Gyorsan és drámaian.

Amit egy átlagos orosz ingyen kap manap-
ság erről a két csatornáról, az csak az első-
rendű előfizetői csatornák vagy esetleg a
műsoronként fizető (Pay-per-view) csatornák
sugározzák más országokban. Mit szólnának 
egy frissen díjazott holivudi filmhez, amely-
nek DVD-éje csupán pár héttel ezelőtt jelent 
meg, fontos focimeccshez vagy bokszmérkő-

zéshez, esetleg egy Formula 1-es versenyhez 
? Csak kapcsoljunk át a Parviy Kanal-ra vagy 
a Telekanal Rossiya-ra fő műsorsugárzási 
időben és hagyjuk magunkat meglepni. A régi 
időktől eltérően, mindez a tartalom legálisan 
lett beszerezve és a műsorközvetítőknek 
nem esik nehezükre fedezni azok árát, mivel 
a reklámok aránya ezeken a csatornákon az 
egekig ér manapság. Ám akkor is ha van elég 
pénzük hogy kifizessék a műsorsugárzási
jogokat Oroszország számára, a szomszéd 
országoknak nem kellene megkapniuk az 
összes „menő” műsort. És amióta a holivudi 
studiók és egyéb szerzői jogtulajdonosok 
mind szigorubbá válnak ezen a téren, így hát 
a műsorsugárzók is, és a két fő orosz csator-
na sem képez kivételt.

Az első titkosító rendszer, amelyet bevezet-
tek, azért hogy megvédjék az orosz csatornák 
drága tartalmát, a BISS (Basic Interoperable 

Scrambling System, alap kölcsönösen titkosí-
tó rendszer) volt, amelyet 2000-ben az EBU 
(European Brodacasting Union, az Európai 
Műsorsugárzó Unió) fejlesztett ki. A műsor-
sugárzók attól féltek, hogy ez a rendszer 
képes lesz teljesen titkosítani még a rend-
szeres műsorsugárzást is, bár annak ere-
deti célja az volt hogy védje a szerzői jogra 
érzékeny sugárzott műsorok kimenő jeleit. 
Azonban kiderült, hogy az Oroszország-
szerte telepített legmodernebb felszerelés 
kompatibilis ezzel a rendszerrel, így aztán a 
Perviy Kanal és a Telekanal Rossiya különbö-
ző változatai kezdtek fokozatosan eltűnni az 
FTA transzponder jegyzékekről. Mivel pedig 
Oroszország európai részének földfelszíni 
műsorfedése igazán jó, ezenkívül az olyan 
tervezetek mint a Tricolor és az NTV Plus 
ellátták az említett csatornák vételét, a tit-
kosítás nem változtatott semmit sem a hely-
zeten. Viszont újból, amint magunk mögött 
hagytuk az Urál hegységet, minden összetet-
tebbé kezdett válni.

Oroszország ázsiai részén, ahol fizikai-
lag lehetetlen elég földfelszíni adót felállí-
tani, sokan műhold antennát használnak a 

két fő állami csatorna vételére. A titkosítás 
teljesen sokkolta őket, különösen amikor 
kiderült, hogy nincs előrelátva a privát sze-
mélyek ellátása vevőegységekkel és memó-
riakártyákkal. A Perviy Kanal és a Telekanal 
Rossiya szintén sugározzák az ún. „nem-
zetközi” változatokat, amelyeknél az összes 
drága tartalmat kicserélték olcsó dél-ameri-
kai szappanoperákkal, és a nézők egy része 
elfogadta ezt helyetesítésül. De az okosabbik 
része más utat választott és a BISS rendszer-
kódot igencsak gyorsan megfejtették. Külön-
böző Internet fórumok kezdtek telítődni olyan 
információkkal, hogy hogyan kell dekódolni 
az annyira kívánt tartalmat.

Persze, a műsorsugárzók nem örültek meg 
ezeknek a híreknek, különösen a Perviy Kanal, 
amely a legtöbb reklámmal és a legdrágább 
programokkal rendelkezik. Ez a „Roscrypt” 
rendszer megjelenéséhez vezetett, az orosz 

Telecom egyesült részvénytársaság által, 
amely ismert kutatásáról és fejlesztési munká-
járól a telekommunikáció terén. A „Roscrypt”, 
amelyet 2004-ben fejlesztettek ki és amely a 
Közös interfész (CI) szabványán alapul, két 
változatban létezik – memóriakártyával vagy 
anélkül. Az első főleg arra szolgál, hogy az 
orosz nemzeti csatornákat megvédje, a kül-
földi illegális vételtől, de a kifejlesztőjük azt 
is állítja, hogy kisebb kábeles hálózatoknál 
is használható. A pillanatnyilag használaton 
kívűl levő második változat volt előkészítve, 
hogy országszerte egyes előfizető tévé pro-
jektek használják őket, annak ellenére, hogy 
a létezők más rendszert használnak, amely 
népszerűbb Európában.

A Roscrypt, amelyet a Perviy Kanal veze-
tett be, még jobban sokkolta a nézőket. 
Fórumok és hírcsoportok tele vannak üze-
netekkel, amelyek azt állítják hogy nem lett 
megfejtve, hogy megfejtése komoly nehéz-
ségekbe ütközik, ám remélik hogy ez csak 
idő kérdése. Ennek ellenére a Telecom azt 
állítja, hogy a Roscrypt nagyon biztonságos 
rendszer, sokkal jobban védett mint egyes jól 
ismert külföldi vetélytársai, mivel a kulcsok 

sokkal gyakrabban frissíthetők és ezenkívül 
egyedülálló orosz szabvány szerinti titkosító 
algoritmusokat használnak. A fejlesztő infor-
mációi szerint, a jelenleg használatban lévő 
kulcsok garantáltan biztosítottak – legalább 
3 évig, amíg a még nem aktiváltak akár 10 
évig is. Szépen hangzik, de lássuk mit mutat 
majd a valóság.

Érdemes megnézni, mit tartogat a jövő az 
orosz kereskedelmi tévécsatornák számára, 
mint amilyenek az NTV, STS, REN-TV és a 
többiek. Pillanatnyilag mindanyian szabadon 
vételezhetők (FTA) a műholdak többségén, de 
meddig fog ez tartani ? Az egyedüli dolog amit 
tehetünk, az hogy kivárjuk mi lesz. Reméljük, 
hogy előbb útóbb minden orosz, függetlenül 
a lakhelyétől Kalinyingrádban vagy Vlagyi-
vosztokban, legalább annyi szabad csatornát 
foghat majd mint egy átlagos moszkvai. Azaz 
több mint 15-öt.

Rendszerkódolás 

A magazinunk előző számában leírtuk, mi a helyzet az orosz csatornák 
vételével kapcsolatban a Föld legterjedelmesebb országának úgy az európai 
mint az ázsiai oldalán. És amint kiderült, ez gyakran nem könnyű dolog és 
sok agymunkát igényel, ami néha figyelemreméltó találmányokat eredményez
(mint amilyenek a C- és a Ku-sáv szimultán fogására vonatkozó egyedülálló 
megoldások). Sajnos a gondok nem szűnnek meg ezzel. Nem elég csupán, 
hogy vehessük a digitális műhold jelet, hanem azt dekódolnunk is kell.

A Telecom vállalat főhadiszállása Moszkvában

Pervij Kanal Telekanal Rossiya





SATELLITE RECEPTION  

38 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

Szomszédos műholdak vétele
Heinz Koppitz

A parabola antennák nem csak a vételi ener-
giát fókuszálják, hanem ugyanakkor nyaláb 
antennaként is működnek. Képesek felfogni 
az elküldött jeleket egy nagyon keskeny sávon 
belül, amely 2 és 3 fok között található, típustól 
függően. Ezért olyan nehéz tökéletesen tájol-
ni az antennát egy bizonyos műholdra. Ami 
a digitális jeleket illeti, a kép csak akkor fog 
megjelenni a tévékészüléken, ha az antenna 
rúdja 100%-osan vízszintes és ha az elevációs 
és azimut értékek pontosak.

Természetesen az ok, hogy ilyen keskeny 
a vételsáv az, hogy másképpen a műholdak 
egymást zavarnák, mivel mindannyian ugyan-
azt a frekvencia tartományt használják, ami 
az esetek többségében a Ku-sáv. Azokat a 
műholdakat amelyek 3 fokos szóródásúak 
könnyen felismerheti a parabola antenna. De 
mi legyen azokkal a műholdakkal, amelyek 
három foknál kisebb távolságra vannak egy-

mástól ?
Tulajdonképpen azok a műholdak, amelyek 

csupán két foknyira vannak egymástól felis-
merhetetlenek a parabola antenna számára. 
Ez behatárolja a műhold operátorok lehető-
ségeit, hiszen meg kell osztaniuk ugyanazt a 
frekvencia tartományt egymás között. A fel-
használók számára viszont ez nagyobb válasz-
tékot jelent. Az egy fok szögtávolságra levő 
műholdak egyformán jól foghatók.

Európában, ez a helyzet a következő 
műholdpárok esetében:

1. műhold 2. műhold Szögtávolság

Astra 2, a keleti 28.2 hosszúsági fokon Eurobird, a keleti 28.5 hosszúsági fokon 0.3 °

Thor, a nyugati 0.8 hosszúsági fokon Intelsat 10-02, a nyugati 1. hosszúsági fokon 0.2°

Amos, a nyugati 4. hosszúsági fokon Atlantic Bird 3, a nyugati 5. hosszúsági fokon 1.0°

Gyakorlati tanács 

A nagy sugárzó erővel rendelkező műhol-
daknál, az ilyen és egyébb hasonló páro-
sítások nem fognak jelveszteséget okozni, 
mindkét műhold tökéletesen fogható, még 
akkor is – vagy inkább azért, mert csak egy 
60 cm-es tányérantennát használunk. Az ilyen 
tányérantenna nyalábjának szögkiterjedése 
majdnem 3 fok, ami azt jelenti, hogy fogni 
csak a felismerhető gyengébb (-3dB-es) jele-
ket fogja, amint a szögtávolság meghaladja az 
1.5 fokot.

A várakozás ellenére a nagyobb átmérőjű 
parabola antennák kimutathatják ezt a csök-
kentett vételt akár 1 foknyi szögtávolságnál is, 
mivel minnél nagyobb az átmérő annál alacso-
nyabb a nyaláb szögkiterjedése. A 100 cm-es 
tányérantennák nyalábbjának szögkiterjedése 
2 fok alatt van, ami azt jelenti, hogy akár az 1 
fokos szögtávolság is ellentétes hatással lesz, 
annak ellenére, hogy ezek csak a fedettségi 
terület szélein lesznek felismerhetők, ha a jel-
szintek alacsonyak.

Ha egyszer rájöttünk a műholdcsatorna-vétel nyitjára, hamarosan meg fogjuk kísérelni a világ 
összes csatornájának a vételét. A kérdés ebben az esetben az, hogy hogyan bővítsük a már 
meglévő műholdvevő-felszerelésünket. Már beszéltünk a multifeed-vételről, amellyel szimultán 
lehetséges fogni több műholdat, említést tettünk úgyszintén a motoros antennákról is, ame-
lyekkel fogható – legalábbis elméletileg – minden egyes látható műhold. Ez a cikk leírja, hogyan 
foghatunk szomszédos műholdakat minden további műszaki felszerelés nélkül, csupán egyetlen 
egy műholdvevőfejjel.
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„Jóbarátunk a digitális”
Alexander Wiese

Az észak Londonba vezető úton, távol 
a központtól, de mégis az M25-ös kőrúton 
belül található a Horizon főhadiszállása. Az 
iparnegyed központját Enfield városkájában
kialakítani stratégiailag jó határozat volt. A 
közeli vasútvonal egyik oldalról elvisz ben-
nünket a Stansted repülőtérre, míg a másik 
irányban a londoni Liverpool utcai vasútállo-
másra. A Horizon-nak így kapcsolata van a 
világ felé minden irányban és a Horizon szá-
mára ez abszolút szükséges, mivel az egész 
világnak szállít.

Minden 2000-ben kezdődött: annak idején 
a BSkyB-nek a digitális kornak megfelelő kis 
és könnyű digitális mérőeszközre volt szük-
sége a műholdvevő tányérantennák pontos 
tájolásához. Különösen megnövekedett az 
igény a keleti 28.2 hosszúsági fokon található 
ASTRA2-re betájolt antennák iránt, ami nagy 
megterhelés volt a szerelők számára.

A Horizon első elemzőműszere, a HDSM 
(Horizon Digital Satellite Meter) nagyban 
leegyszerűsítette ezt a munkát. Ma ez a 
műszer 2.5-ös változatában kapható és a 
Horizon sikertermékének számít: „közel 
75%-a az eladásunknak e termékből ered”, 
magyarázza John McLoone, a Horizon eladási 
osztályának igazgatója „a kiskereskedelem-
ben 250 font körüli áron kapható”.

Eredetileg a Horizon csak Nagy Brittaniában 
árúsította, de a következő néhány évben kiter-
jesztették ennek a cikknek az elérhetőségét. 
Ma már szállítanak az Egyesült Államokba OEM 
változatban a Birdog védjegy alatt és Németor-

A HORIZON digitális műholdmérő gyártó 

szágba is, ahol a Kathrein MSK néven árúsítja. 
A Horizon termékek megtalálhatók úgyszintén 
Olaszországban a RAIWAY-nél a DVB-T-hez, 
valamint Ausztráliában az AUSTAR-nál szintén 
a DVB-T-hez. Az indiai Doordarshan és TSky 
nemrég csatlakoztak az előbbiekhez.

A Horizon vállalat főhadiszállásán 10 alkal-
mazottat találhatunk; további alkalmazot-
tak találhatók az elosztási központokban az 
Egyesült Államokban és Indiában. A jelen-
legi gyártást partnerüzem végzi. Enfieldtől
nem messze 120 dolgozó szereli össze az 
elemzőműszereket.

A 2005-ös évben a Horizon 3 millió fontnyi 
forgalmat valósított meg, az előrelátásaik sze-
rint ez 2006-ban 4 millió fontra fog emelked-
ni.

A Horizon jövőbeni piacainak számítanak 
India, Oroszország, Kína és Brazilia. John 
McLoone ezt így magyarázza: „még ezekben 
az országokban is kezdik már felismerni, hogy 
a műhold tányérantenna digitális vételének 
finom tájolásához magasabb követelmények
szükségesek”. Az üzleti aktivitása kiszélesíté-

Robert Sydee műszaki igazgató (balra) és John McLoone az eladási osztály igazgatója (középen) a 
Horizon HDSM-jével.

A Horizon vállalat főhadiszállása a Londontól 
északra fekvő Enfieldben.



se érdekében a Horizon számos kiállításon fog 
részt venni. Ilyenek például 2007-ben a brazil 
ABTA, a kínai CCBN, az orosz CSTB, az indiai 
Convergence és a németországi ANGA.

A Horizon-csoport mérnökei állandóan azon 
dolgoznak, hogy javítsanak a termékeiken. „A 

Az alapító és főigazgató, Paul 
Pickering

Hamarosan piacra kerül: a hordozó áramlat leolvasó, szakmai 19 hüvelykes tartókeretben, 
közvetlen USB programozó interfésszel (elöl balra).

A hordozó áramlat leolvasó hátsó műszerfala, egy második nagy sebességű USB interfésszel és 
antenna bemenettel. Minden egyebet a Rod Hewitt által kialakított TSReader szoftver kezel.

A jelelemzők további fejlesztését Paul Hardcastle végzi a 
kuckójában.

Minden hivást először Andrea Noble barátságos 
hangja üdvözöl.

A műszaki vizsgálatokkal Robert Sydee-nak kell 
megküzdenie, néha jó ha a SatcoDX frekvencia 
jegyzékek is kéznél vannak.

DVB-S2 2007 első negyedében fog megjelen-
ni” állítja Paul Hardcastle műszaki igazgató, 
„mi már beépített képernyős elemzőműszer 
előállításán is gondolkodunk”.

Messze előrehaladtak már a hordozó 

áramlat leolvasó (transport stream reader) 
kifejlesztésével, amelyet igencsak várnak a 
programközvetítők, hogy jobban ellenőrizhes-
sék a sajátmaguk által sugárzott jeleket.

A digitális technológia további fejleszté-
se, amely jelenleg a HDTV irányában halad, 

John McLoone-nak jelent örömet. Vállalatá-
nak jelszava : „Jóbarátunk a digitális”. Minnél 
összetettebbé válik a digitális technológia, a 
jelelemzőknek annál jobbaknak kell lenniük.

A Horizonnak a jövője fényesnek ígérkezik!
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Egy élvonalbeli cég
Alexander Wiese

Alig néhány röpke év alatt sikerült a dél-
koreai ARION cégnek, magas minőségű digi-
tális előfizetői vég-készülékek (set top boxok)
gyártásával, nevet szereznie. Az 1999-ben 
alapított ARION már a következő évben meg-
kezdte a digitális vevőegységek kivitelét. Az 
ARION 2004-ben tett szert hírnévre, az első 
PVR-el ellátott iker-tuneres vevőegység beve-
zetésével.

2005-ben kezdtek el az ARION név reklámo-
zására költeni. A nagyobb ARION-épület lét-
rehozásának terve 2006 elején a Gyenggi-Do 
körzet An-Yang városában teljesült. A Szöul 
25 körzete közül a legdélebbikbe telepítetten 
is, könnyen elérhető a 4-es metróval.

Jelenleg több mint 100 alkalmazott dolgo-
zik a főhadiszálláson, akik közül 60 a kuta-
tásnak és fejlesztésnek szenteli az életét (R 
and D=Research and Developement). Négy 
alkalmazottuk található az ágazati irodáik-
ban Frankfurtban és Dubái-ban.További 60 
alkalmazottuk szorgoskodik a Dan Yang-i ipari 
központukban és hála egy 2005-ben aláírt 
társas vállakozási szerződésnek, 200 további 
alkalmazott talált munkát a kínai Shen Zhen 
tartomány Dong Guan városában. Az ARION 
ettől az évtől kezdve együttműködik az olyan 
műsorszóró állomásokkal mint amilyen a hol-
land Canal Digitaal és durván számítva 55 
millió US dolláros forgalmat valósított meg 
2005-ben. 2006-ra az ARION kissé alacso-
nyabb méretű forgalomra számít elsősorban 
az általános árcsökkenések miatt, de 2007-
re több mint 80 millió US dolláros forgalmat 
láttak elő.

Ez az optimizmus nagy részben az új HDTV 
technológián alapszik. Sam Chang marketing 
igazgató meggyőződéssel valja: „Hisszük, 
hogy a HDTV olyan robbanásszerű hatás-
sal lesz a piacra mint amilyen a színes tévé 
bevezetése volt annak idején. Ha egyszer már 
láttunk HDTV minőségű képet, soha többé 

ARION  a magas minőség gyártója 

Jason Lee úr az ARION elnöke és 
elnök-vezérigazgatója

Az ARION-palota Szöul déli részében

Az ARION-nak van egy nagyon egyszerű 
irányelve: ”A lehető legnagyobbra növelni a 
vállalat értékét azzal, hogy jó emberi gondos-
kodással kivívjuk a vásárlók elégedettségét. 
Az ő álma: „Vezető válalattá válni a digitális 
multimédia tartalmak vevőkészülékei gyártá-
sának terén”.

Az ARION jó úton halad hogy e céljait 
elérje!

Pillantás a Dong Guan-i szerelőszallagra

nem fogunk visszatérni a szabványos vagy az 
analóg tévéhez”. Az ARION hamarosan piacra 
fogja vetni saját első HDTV vevőegységét. Az 
AF-8000HDCI készülék be lesz mutatva egy 
teszt beszámoló keretében a TELE-satellite 
következő kiadásában. Röviddel ezután, a 
2007-es év első negyedének vége felé, az első 
személyi videorekorderrel (PVR) ellátott HDTV 
vevőegység kerül majd bemutatásra.

„A lapos képernyőjű tévék jelenlegi nép-
szerűsége a végső felhasználók körében fel-
gyorsítja ezt a fejlődést”, mondja Sam Chang, 
„mivel emelkedik a kereslet a szokásos szab-
ványos vevőegységek iránt amelyek HDMI 
(kitömörített „all-digital” hang/kép inter-
fész) kimenetekkel és Multi-Room személyi 
videórekorderrel (PVR-el) vannak ellátva. 
Chang úr szintén nagyon büszke arra, ahogy 
a cége a minőséget biztosítja. Az ARION 
vevőkészülékek úgy vannak tervezve, hogy 
pontosan működjenek minden földrajzi kör-
nyezetben. A minőséget biztosító csapat segít 
megelőzni, hogy hibás vevőkészülékek hagy-
ják el az üzemet.

Az ARION-nak az egész világ a látókörében 
van. Vevőkészülékeit ekszportálja a világ 
minden sarkába és ezek jól megfelelnek a helyi 
követelkményeknek. Kezdetben a hihetetlenül 
kicsiny, AF-1000 modelszámú, vevőkészülék 
volt a bestseller. Jelenleg az eladás főleg az új 
fejlesztésű HD-re és PVR-re öszpontosul a kis-
kereskedelemben, de alá lett írva néhány nagy 
üzleti szerződés is a szolgáltatókkal különböző 
hozzáférés korlátozó rendszer (CAS) / köztes 
rendszerekbe (Middleware) integrált előfizetői
vég-készülékekre.

Ime így indult az egész: az AF 1000 volt 
az ARION kezdeti sikerterméke

Pillantás a jövőbe : az ARION legújabb HDTV előfizetői
vég-készülé-
ke, az 
AF-8000HDCI
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AMERICOM 18
SES Americom is due to launch AMERICOM 

18. This satellite has been designed to pro-
vide C-band services for cable programming 
and regular broadcasting. It will be located at 
255 East (105.5 West) and has 24 transpon-
ders with 36 MHz each. It‘s life expectancy is 
15 years.

New Satellite Launches
Sylvain Oscul

New Satellites 

NSS-8
INTELSAT will start NSS-8, to replace NSS-703, which will come to its end of life in 2009. 

NSS-8 will be located at 57 East, and has 56 C-band and 36 Ku-band transponders

BADR-4
ARABSAT is about to launch it‘s 4th satel-

lite, called BADR-4. It will be co-located at 
ARABSAT‘s „Hot Spot“ location at 26 East, 
servicing as a backup for BADR-2 and BADR-
3, and eventually to take over. BADR-4 has 
32 transponders in Ku-band 
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A TELE-satellite egyik előző számában 
(a 194-esben) Peter Miller a képminőség 
mélységeibe vezetett bennünket. Clive J. 
Grove TELE-satellite olvasónk Dél-Afriká-
ból elküldte nekünk a gondolatait:

Peter Miller cikkét a helyzet túlegysze-
rűsítésének találom az MPEG rendszer tekinte-
tében. Először is úgy az MPEG 2 mint az MPEG 
4 mozgást, nem pedig felbontást áldoznak fel, 
amikor az adatsebességet lecsökkentjük. Ez 
az állítás már magában hordoz egy egyszerű-
sítést, mivel a TELE-satellite cikk megjegyzi, 
hogy a felbontástáblázat számos vállasztható 
beállítással rendelkezik. Ezek csökenésre haj-
lamosak, amint a szimbólumsebbesség csök-
ken. Ennek ellenére ez nem egy kizárólagos 
folyamat. Nagy előrelépés lett megtéve az 
utóbbi tíz évben. A jelenleg használatban levő 
algoritmusok szintje sokszorosan felülmúlja 
a néhány évvel előttieket. Nemrég üzembe 
helyeztem egy állomást, amely 4.2 Msb-t hasz-
nál két digitális tévéadás hordozóhoz, mind-
kettőnél beleértve a hangot, és további három 
hanghordozóhoz, amelyek mind ugyanabban 
a nyalábban vannak. Ez az állomás közvetle-
nül fogható set top box-szal és minden látható 
zavar nélkül.

Peter Miller szintén magyarázatokat a prog-
resszív képkiolvasás változataihoz. A 16:9-es 
berendezések többsége rendelkezik ezzel a 
móddal. Úgy tűnik a felhasználók többsé-
ge előnyben részesíti ezt. A központi képet a 
hagyományos „patkó” határozza meg. A képer-
nyőnek ez a része szabályosan van szkénelve, 
az oldalai pedig ki vannak nyújtva, a kép lehető 
legjobb beillesztése végett. Ha ilyen rendszer 
van használatban azt könnyű felfedni. Sok víz-
szintesen legombolyodó információn látható 
amint a képernyő közepén lelassul, majd fel-
gyorsul, amint áthalad a képernyő jobboldal-
ára.

Végül is hogyha tényleg magas minőségű 
képet akarunk látni alacsony adatsebesség mel-
lett kapcsoljunk át a Direct 8-as csatornára. Ez 
az állomás megtalálható a W3A műholdon. Egy 
műsornyalábban található. Ennek az állomás-
nak az adatátviteli sebessége egy progresszív 
műsornyaláb részét képezi és ezért változó. 
Jellegzetesen 1.8 és 2.0 Msb között váltakozik. 
Ha ez a jel egy magas felbontású képernyőn 
jelenik meg, láthatjuk, hogy milyen jó minősé-
gű lehet egy alacsony bitarányú jel.

Ezenkívül a magas felbontás, a képfelbon-
tás és a képminőség elválaszthatatlanul egy-
befonódnak a teljes modulációs rendszerben. 
Elismerem, hogy vitán kívülinek vehető a jelen 
cikket illetően – de nincs egyetlen szó sem 
benne az S2-ről. Ez talán a legjelentősebb 
egyedi előrehaladás a digitális televizió, úgy a 
műholdas mint a földi COFDM moduláció felé. 
Az összes eddigi tanulmány messzemenően 
kimutatja hogy a jelenleg használatban lévő 
hibajavító algoritmusok engedélyezik a QPSK 
vételét -2dB hordozó/zaj aránynál és a 32PSK-
áét olyan energia szinteken amelyek haszná-
latra alkalmasak.

Vitatott minőség 

Milyen 
MPEG-et 
használnak?

Peter Miller válasza olvasónk megjegyzé-
seire:

Az MPEG tömörítések nemcsak hogy 
feláldozzák a mozgást, de a kép „élességét” 
is ha az adatsebességet csökkentjük. Ez azért 
van, mert a DCT (diszkrét koszinusz transz-
formáció) koefficiensek kvantálva vannak.
A közvetítőtöl függ, hogy mennyire durva a 
kvantálás. Minnél durvább, annál kevesebb 
részlet látható a képen. Ez tökéletesen látható 
mikor alacsony minőségű csatornákat nézünk 
(például a HOT BIRD műholdról a keleti 13. 
hosszúsági fokon). Tulajdonképpen nem a fel-
bontás (a képpontok száma ugyanaz marad) 
hanem a szomszédos képpontok közti különb-
ség csökkentéséről van szó. Tudom, hogy ez 
megint eléggé leegyszerűsítettnek hat.

Én nem tudom, hogy az „Msb”-egység amit 
az olvasónk használ megaszimbólum másod-
percenként (Ms/s vagy Msps) avagy megabit 
másodpercenként (Mb/s vagy Mbps). Ha az 
olvasó megaszimbólumot gondolt (és ez az 
érték amelyet a műholdtérképek közvetíte-
nek), a bit átviteli sebesség lényegesen maga-
sabb lehet a szimbólumsebességnél, mivel :

Bit átviteli sebesség = 2 x szimbólumsebesség 
x közvetlen hibajavítás (FEC)
Például, ha az FEC = 5/6 akkor:
a bit átviteli sebesség (BR) = 2 x 4.2 x 5/6 = 
7 Mb/s

Nos, ha a 2 fent említett tévécsatorna nem 
„mozgó” (vagy legalábbis egyikük inkább sta-
tikus) el tudom képzelni, hogy a minőségük 
kielégítő.

De általában véve, az olvasónknak 

valószínüleg igaza van, hogy a manapság 
használatban lévő MPEG kódolók sokkal 
hatékonyabbak mint azok amelyeket a digi-
tális televizió kezdetein voltak használatban, 
amikor többségben „hozzávetőleges értékek” 
voltak kitalálva és terjesztve. Lehet hogy már 
nem érvényes hogy 5Mbps-re van szükségünk 
a sportcsatornáknál, hanem körülbelül 3-4 
Mbps-re ? Mégis biztos vagyok benne, hogy 
meglehetős számú fejállomás van, amelyek 
mégis a „régi” kódolókat használják, amelyek 
nem felelnek meg a szakma mai állapotának. 
Egy dolog bizonyára igaz. Ha egy csator-
nának 5 vagy 6 Mbps-e van, használhatjuk 
mint teljesítményértékelő programcsomagot 
(benchmarkot) a többiek számára. Még régi 
kódolóval is továbbíthatunk megközelítőleg 
tökéletes képet.

Ami a 16:9-et illeti az igaz, de ez a tulajdon-
ság rendszerint tévékészülékbe van beépít-
ve, nem pedig set-top box-ba. Nem akarom a 
kevésbbé tájékozott olvasókat ennek a funk-
ciónak a keresésére biztatni a vevőjük menü-
jében.

A Direct 8-as csatorna átlag bit átviteli 
sebessége pillanatnyilag 2.5 Mbps a SatcoDX-
nek megfelelően – ami eléggé átlagos. Ha ez 
a csatorna statisztikailag nyalábolva van egy 
modern nyalábolóban (multiplexerben) számos 
mással az átjátszón, az azt jelenti, hogy a pil-
lanatnyi bit átviteli sebesség megugorhat - 
talán 5 vagy 6 Mbps-re (a nagyon dinamikus 
akció alatt). Ez az, ami miatt a minőségét mint 
nagyon jót észlelhetjük. Mégis kérem véssük 
az eszünkbe, hogy a közönséges DVD lemez 
átlagos bitátviteli sebessége 4 Mbps. Én pedig 
nem tartom elfogadhatónak, hogy a DVD-ék 
rossz minőségű codec-ekkel lennének kódol-
va. Így a Direct 8-as csatorna nem lehet olyan 
jó mint egy DVD-lejátszó korszerű lemezzel.
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Előfizetési szelvény a TELE-satellite
Nemzetközi Magazin angol kiadásához

Előfizetési díj: 57,50 euró évente
Az előfizetés a TELE-satellite Nemzetközi
Magazin angol nyelvű kiadására magában 
foglalja a SatcoDX „Műholdvilág” CD-ROM-ot. 
Az előfizetési díjba bele van foglalva a légi
postán való továbbítás.
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Kiállítási előbemutató
23 - 26 November 2006: CeBIT Broadcast + Satellite
International Trade Fair and Conference for Broadcast, Cable 
& Satellite for Turkey, South East Europe and the Middle East
World Trade Center, Yeşilköy, Istanbul, Turkey
www.cebit-bcs.com

5 - 8 February 2007: CSTB
International Exhbition and Conference for Cable and Satel-
lite TV, Satellite Communications, HDTV
Crocus Exhibition Center, Moscow, Russia
www.cstb.ru

6 - 8 March 2007: CABSAT 2007
Electronic Media and Communications Event
Dubai International Convention and Exhibition Centre,
Dubai, United Arab Emirates
www.cabsat.com

20 - 22 March 2007: Convergence India 2007
South Asia‘s Largest ICT Event
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

30 March - 1 April: CCBN 2007
China International Exhibition Center (CIEC), 6 Beisanhuan 
East Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China
www.ccbn.tv

22 -24 May 2007: ANGA Cable
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
Koeln Messe, Cologne, Germany
www.angacable.de

A TELE-satellite Nemzetközi Magazin 17 nyelven van kiadva világszerte:






