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Kizárólagosan a TELE-satellite olvasóinak

SatcoDX 
szoftver-
aktiválási 

kód Töltsük le erről a címről a SatcoDX szoftvert:

www.TELE-satellite.com/cd/0704/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-
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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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Digital TWIN Receiver with 
2 CI Slots and hard disks size 
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data transfer via USB 2.0 (2 GB in less than 3 minutes).
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hard disks size up to 400 GB.
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(2 GB in less than 3 minutes).
Preprogrammes for ASTRA, HOTBIRD and TÜRKSAT.

In the issue August 2006 of the magazine SATVISION, the Eycos 
Receiver S55.12 PVRH were decorated with the innovation price. 
Particularly the „PERFECT UPSCALE“ technology of the S55.12PVRH
was emphasized. This technology guarantees brilliant colors, the best 
sharpness and a very detailed picture on modern plasma and 
LCD monitors out of a standard  PAL TV signal. 
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2007 a HDTV éve lesz. A TELE-satellitnek 
ebben a számában, nemcsak egy teszt 
beszámolót találhatnak egy igazi HDTV 
készülékről, hanem egy vevőegységről 
is beépített képátalakítóval. Ezenkívül 
megtudhatják ebből a számból, hogy mire is 
képes a képátalakító. Ez egy olyan szerkezet 
amely egy SD (szabványos képfelbontású) 
jelet vesz át és azt csodálatos módon 
átváltoztatja HD (magas képfelbontású) 
képpé.

Komolyan ? Ezek után nincs többé 
szükségünk a DVB-S2-re ? A HDTV most 
magában a vevőegységben van létrehozva 
? Hát igenis meg nem is. Igen, mivel a 
képátalakító, a „scaler” csodálatos munkát 
végez, úgyhogy sok néző nehezen fogja  
megkülönböztetni az igazi HDTV képet a 
képátalakító által gyártott ál-HDTV képtől.

És ugyanakkor nem, mivel a képpontok 
elektrónikus adagolása, oda ahol azelőtt 
nem voltak (és ez az tulajdonképpen amit 
egy képátalakító művel) sohasem lesz 
képes helyettesíteni az eredeti képet.

Tehát mi tévők legyünk most ? Ha 
mindkét módszer többé kevésbbé ugyanazt 
az eredményt adja, melyiket részesítsük 
előnyben ? Itt kezdődik a gond, hiszen a 
választék idővel mind nagyobbá válik, 
és a különböző szerkezetek, valamint 
rendeltetéseik száma is szinte végtelenné 
sokasodik.

Mi több, megjelent egy új foglalkozás: 
a média-tanácsadó. Ez segíthet rajtunk, 
ha elértünk egy pontot, amikor teljesen 
elveszettnek érezzük magunkat. Tanácsot 
ad, hogy milyen készüléket vegyünk, 

úgyhogy ebben az esetben segíthet 
abban, hogy eldöntsük azt hogy egy 
HDTV vevőegységet vegyünk most rögtön 
vagy inkább egy vevőegységet beépített 
képátalakítóval, amely pont ugyanolyan jól 
megfelelhet igényeinknek. Ha már van egy, a 
HDTV vételére alkalmas képernyőnk, viszont 
mi inkább szabványos tévécsatornákat 
nézünk, akkor a képátalakítós vevőegység 
éppen megfelelhet nekünk. Ha azonban már 
rendelkezünk a műszaki előfeltételekkel, 
hogy HDTV csatornákat nézzünk, akkor 
egy HDTV vevőegység lesz a helyes 
választásunk.

A TELE-satellite segít abban, hogy Önök 
is média tanácsadókká váljanak. Minden 
információ, amelyre szükségük volna, 
megtalálható a TELE-satellite-ban, még 
akkor is ha az Önök végső következtetése 
különbözne a miénktől. Elvégre, nincs végső 
igazság a műholdas telviziózásnál.

Alexander Wiese, 
az Önök média tanácsadója

UI. : Kedvenc rádióállomásom ebben a 
hónapban a „Rulet Radio” (11.013, H, A-
PID 569, a keleti 13. fokon levő HOTBIRD 
műholdon) amely popzenét sugároz a 
Balkán-országokból vég nélkül, bedobva 
ugyanazokat a reklámokat óránként és 
általában „igazi DX minőséget” nyújtva, 
mivel látszólag a jel egy középhullámú 
rádióállomástól származik.
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A gond
Valami szokatlan történik, amikor egy 

műhold párra próbálunk ráállni, különösen 
az Astra1/Hotbird változat esetében: miután 
felszereltük az antennára a monoblokkot 
és ráírányítottuk az Astra1-re, a Hotbird-ről 
érkező jelek vagy nagyon gyengék vagy tel-
jesen hiányzanak. Ha viszont az antennát a 
Hotbird-re állítjuk az Astra1 vétele fizeti meg
az árát.

Általános szabály volt, hogy mindig a 
gyengébb műholdat állítottuk rá a központi 
vevőfejre. Néha ez segít, de általában csak 
többé-kevésbbé leplezi a gondunkat. Ha pedig 
megtörténik, hogy Európa külső határai köze-
lében élünk, azt mondhatjuk, hogy a földrajzi 
helyzetünk okozza a gondot, holott az igazi 
okot éppen most fedtük fel.

Az igazi ok
Amint kiderült, a monoblokk tervezése-

kor nem vették figyelembe a Föld fizikai jel-
legzetességeit. A monoblokkok 6 szögfokos 
fix offszet vevőfejjel rendelkeznek. Sajnos,
gond van a szögfokok számával: ugyanis a két 
műhold közötti jelenlegi szögfok távolság a 
Föld felszínéről mérve több mint 6 szögfok.

Tehát, mi történik ? A műholdgyűrű Földtől 
való távolsága geocentrikusan van mérve. A 
műholdgyűrű a Föld központjától számítva (fi-
gyelembe véve a magasságot és a Föld suga-
rát) 42156 km-nyi távolságra kering. Minden 
helyiség a Földön, a sarkok kivételével ennél 
közelebb van a műholdakhoz. Tehát a műhol-
dak jelenleg több mint 6 szögfokra vannak 
egymástól a talppontunktól mérve. 

Ha az Egyenlítőn vagyunk, akkor 6366 km-
rel vagyunk közelebb (amennyi a Föld sugara) 

Monoblokk vevőfej 

A monoblokk két vevőfejből áll, amelyek közötti szögtávolság jelemzően 6 
szögfok. Ez az adat megtévesztő. Elhiteti velünk, hogy minden gond nélkül képe-
sek vagyunk fogni olyan műholdakat, amelyek szintén 6 szögfoknyi távolságra 
vannak egymástól, mint például az Astra 1 és a Hotbird vagy az Astra 3 A és az 
Astra2/Eurobird. Ám ez az elképzelés távol áll a valóságtól. Ez a cikk megkísérli 
elmagyarázni, hogy miért van ez így és felvilágosít arról, hogy az antennánk 
elfogadható finom-beállítása lehetséges-e és mit kell tennünk, hogy elérjük
mindkét műhold lehető legjobb vételét.

Monoblokk vételi 
gondok
Heinz Koppitz

a műholdakhoz, ami azt eredményezi, hogy 
jelenleg számunkra fentemlített műholdak 
egymásközti szögtávolsága 1 szögfokkal 
nagyobb. A közép szélességi övezetben ez az 
eltérés még eléggé jelentős, azaz átlagban 
0.8 szögfok. Az egymástól 6 orbitális szögfok 
távolságra lévő műholdak (mint amilyenek az 
Astra 3A és az Eurobird) jelenleg 6.8 szög-
foknyi távolságra vannak egymástól a Föld 
felszínéről mérve.

Ennek a túl nagy eltérésnek meg vannak a 
maga következményei. Amikor az első műhold 
pontosan az antennára van állítva, a máso-
dik műhold helyzete eltérhet a vártól akár 1 
szögfoknyit is. Az 1 szögfokos sugárnyalábbal 
rendelkező antenna legfeljebb csak gyenge 

Egy monoblokk 
vevőfej
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Amint láthatjuk, a Föld felszínétől mért szögfok nagyobb mint amilyen a Föld középpontjától mért.

vételre képes. A helyzet még rosszabb lehet-
ne, ha az első műhold helyzete 0.3 szögfoknyi-
val eltolódna rossz irányban (távol a második 
műholdtól). Ez nem jelentene különösebb 
gondot az első műhold számára, a másik ese-
tében viszont 1.3 szögfokkal eltolná a második 
műhold vevőfejet és ezáltal teljesen lehetet-
lenné válna bármilyen jel vétele.

A megoldás
Az egyedüli lehetséges módja annak, hogy 

mindkét műholdat egyidejűleg foghassuk, az 
ha az antennát úgy állítjuk be, hogy egyik 
műholdat sem vesszük teljes jelerővel.

Példaként vesszük, az Astra1/Hotbird 
párost. Ennek a két műholdnak az esete külö-

nösen kritikus, mivel az orbitális távolságuk 
pillanatnyilag több mint 6 szögfok, pontosab-
ban 6.2 szögfok. Ez a mi megfigyelőpontunk-
tól számítva 7 offszet szögfoknak felel meg.

1. Állítsuk a vevőfejet a keleti 13. hosszusági 
fokon levő Hotbirdre, úgy hogy maximális jel-
erőt kapjunk.

2. Forgassuk el az antennát az Astra1 irá-
nyába (kelet felé) csak annyira, hogy a Hotbird 
jele még ne kezdjen gyengülni.

3. Használjuk az Astra1 vevőfejet a keleti 
19.2 fokon levő Astra1 műhold vételének sza-
bályozására.

4. Állítsunk az antennán ha szükséges, 
addig amíg mindkét műhold egyformán jó 
jelet biztosít.

Mindent összegezve
A monoblokkok nem teszik lehetővé a 

műhold párok optimális vételét. Az itt bemu-

tatott beállítási eljárást valójában csak akkor 

használjuk, ha már nincs egyébb választá-

sunk. Alacsony jelszinteket ad, és csak akkor 

használható, ha mindkét antenna megfelelő 

jelet ad – mint amikor az antenna a két műhold 

gyújtópontjában van. Ám még ilyenkor is a 

rossz idő tartalék nagyon lecsökken.

A monoblokkokat kerüljük, különösen ha 

a műholdak sugárzási határán vagyunk. Egy 

többfejes (multifeed) antenna alkalmazása, 

amelynél minden egyes vevőfej pontosan 

beállítható, sokkal jobb ötletnek tűnik.
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A HDMI (HIGH-Definition Multimedia
Interface, magas képfelbontású multimédia 
interfész) a DVI erősített változata (Digital 
Visual Interface, digitális kép-interfész). A 
legjelentősebb különbség az: hogy a HDMI 
nem csak a magas felbontású képet hanem 
–hangot is támogatja. Valójában tökéletesí-
tett a hangteljesítmény. A HDMI csatát nyer 
a DVI-vel szemben, nem csupán a szélesebb 
felhasználhatósága miatt, hanem azért is 
mert visszafelé is kompatibilis. Egyszerűen, 2 
készüléket összeköthetünk akkor is ha egyik 
DVI, a másik pedig HDMI csatlakozóval rendel-
kezik. Csak a megfelelő kábelre van szüksé-
günk. Persze, a hangjelekhez további kábelek 
csatlakoztatására van szükség.

A 2002. évben való megjelenése óta, a 
HDMI csatlakozási szabvány felfejlődött az 
1.0-ás változatról az 1.3-as változatra. A 
HDMI támogatja a magas felbontású tömörí-
tetlen képeket és 8 csatornányi tömörítetlen 
hangot az 1.0-ás változattól kezdve. És mind-
ezt egyetlen kábellel. A szabványos A típusú 
csatlakozók 19 tűsek. A HDMI maximális bitát-
viteli sebessége az 1.0-ás változatnál 5 Gbps 
(ugyanannyi mint a DVI-nél). Ez több mint két-
szerese annak, amit a műholdas HDTV megkí-
ván (720p vagy 1080i). A HDMI felhasználható 
az 1080p jeleknél 60 Hzes frissítési aránnyal 
(amely nem használatos a műholdas tévénél). 
Nincs különbség a képteljesítményt illetően az 
1.0, 1.1 és 1.2-es változatok között. Mindany-
nyian képesek maximális 8 bittes támogatás-
ra komponensenként az RGB 4:4:4-ben vagy 
YCbCr 4:4:4-ben. Ellenben komponensenként 
12 bitre is lehetséges az YCbCr 4:2:2-ben 
(nagyobb szín mélység érhető el a vizszintes 
színfelbontás rovására). Mindenféleképpen, 
képpontonként 24 bittel rendelkezünk.

A legújabb változat (az1.3-as) támogat-
ja maximálisan a 10.2 Gbps-ig a bitátvi-
teli sebességet. Az átviteli sávszélesség 
megkétszereződött 165 MHz-ről 340 MHz-re, 
ami megfelel a bitátviteli sebesség 4.95 Gbps-

ről 10.2 Gbps-ra való növekedésének. Az 1.3-
as HDMI támogatni fogja a jövő készülékeit 
magasabb képfelbontással, mélyebb színekkel 
vagy magasabb keretaránnyal. 

A különbség az 1.0, 1.1 és 1.2-es változatok 
között a támogatott hangformátumokban vala-
mint bizonyos külön írányítási lehetőségekben 
rejlik. Például az 1.1-es HDMI támogatja a 
DVD-audiót és az 1.2-es HDMI a SACD (Super 
Audio CD-ét). Amint láthatjuk, a HDMI többé 
nem szorítkozik a képjelekre. Nagyon hasznos 
a korszerű hangfelszerelés összekötésére is. 
És ez nem minden. A számítógépes grafikus
kártyák és játékkonzolok is mind gyakrabban 
vannak ellátva ezzel az interfésszel.

Azonban tartsunk szem előtt egy dolgot: 
az a tény, hogy egy készülék (például tévéké-
szülék) HDMI csatlakozóval van ellátva, nem 
garantálja azt, hogy az támogatni fogja az 
összes kép és hang módot, amelyet ez az inter-
fész képes használni. Szeretnénk AC3 hangot 
a műhold vevőegységünkről, ám a tévékészü-
lékünk csak 2 hangszóróval rendelkezik. Mi 
történik ekkor ? Amikor be van kapcsolva és 
áram alatt áll, a „sink-device” (a tévékészülék) 
értesíti a „forrást” (a műhold vevőegységet), 
hogy csak sztereó hang kibocsátására képes. 
Ekkor a műhold vevőegység a kimenetét úgy 
állítja be és csak sztereó hangot küld át (digi-
tális alakban). Azonban, ha ugyanazt a műhold 
vevőegységet megfelelő audió/videó vevőre 
csatoljuk, amely 5+1-es hangszórókkal van 
ellátva, azonnal automatikusan áttér a Dolby 
Digital (másnéven az AC3) használatára. A 
felhasználónak nem kell kézzel beállítania – a 
műhold vevőegység alkalmazkodik az adatfo-
lyamhoz. Ez kb. olyasmi mint a „helyezd be 
és használd” (Plug and Play) függőség. Tehát, 
még mindig gondosan át kell tanulmányoz-
ni a részletes műszaki leírását a felszerelés-
nek, amelyet meg akarunk vásárolni: pl. hogy 
milyen kép és hang módok vannak ténylege-
sen támogatva. Ne elégedjünk meg azzal a 
kijelentéssel, hogy a HDMI-nek ez vagy amaz 
a változata van beépítve. A HDMI sajátosságok 
nem feltételeznek semmilyen képfelbontást 
– ugyanúgy néz ki mint amikor „helyezd be és 
használd” képernyőket csatlakoztatunk a szá-
mítógépünkre. Ugyanazt az interfészt hasz-
náljuk, de a kapott felbontás a képernyőtöl 
függ. Ugyanez érvényes a hang teljesítményre 
is. A HDMI-nek minimum 2 PCM hangcsatorná-

Amint a HDTV mind népszerűbbé válik Európában és a világ más tájain, elfelejthetjük a régi 
képkimeneteket, mint amilyenek a SCART vagy a kompozit videó (RCA). Nemcsak a HDTV-véte-
lére képesek. Felhasználhatjuk őket: széles adatsáv, YPbPr, DVI vagy HDMI interfészként. A 
HDTV első éveiben, csak az YPbPr-t használták. A kompozit analóg kimenet (YPbPr) baja az volt, 
hogy a tartalma nem védett a felvételezéstől. Tehát, nem szokatlan dolog, annak ellenére hogy 
fizettünk a tartalma megnézéséért, semmilyen HD minőségű jelet nem találunk ott. A digitális
interfészek egyikét kell használnunk: a DVI-t vagy a HDMI-t, amely mindkettő a HDCP-rend-
szer (High-bandwidth Digital Content protection, magas-képfelbontású tartalomvédelem) által 
védettek a másolástól. 

A HDMI – nemcsak 
HDTV-hez való interfész
Peter Miller

HDMI 

A HDMI dugaszoló aljzat 

A és C típusú HDMI csatlakozók

ra van szüksége – az összes többi formátum 
tetszés szerinti.

A HDMI 1.3 új mini, C típusnak nevezett, 
csatlakozót vezetett be. A szabványt A típus-
nak nevezik. A 29 tűs B típust gyakorlatilag 
nem használják. Az új mini csatlakozó különö-
sen jól jön a kézben hordozható felszerelések: 
a kamkorderek és a digitális fényképezőgépek 
számára. Ha már csatlakozóknál tartunk, jó 
lesz valamit szólnunk a vezetékekről is. Hogy 
biztosak legyünk abban, hogy a vezeték képes 
a műholdas HDTV jelek (720p és 1080i) átvi-
telére, írni kell rajta hogy 1.kategória. A 2.- 
kategória feliratú vezetéknek képesnek kell 
lennie az 1080p jel átvitelére és ha nincs ilyen 
műhold vevőegységünk, nincs szükség hogy 
erre több pénzt költsünk. A gyakorlat kimutat-
ta, hogy a tipikus rézhuzal hossza nem kellene 
hogy meghaladja az 5m-t (16 lábat). A hosz-
szabb huzalok adatveszteséghez és komoly 
jeldeformációhoz vezethetnek.

A műholdas HDTV-nek a leggyakoribb 
gondja a digitális interfészekkel, a régebbi 
tévékészülékekkel és a HDCP-vel védett tar-
talommal kapcsolatos. Amíg a HDMI-vel fel-
szerelt tévékészülékek HDCP kompatibilisek, 
ez a kompatibilitás nem ennyire jó a régebbi 
DVI interfészek esetében. Egyes felhasználók 
kénytelenek az YPbPr interfészhez folyamod-
ni, hogyha a tévékészülékeik nem támogatják 
a HDCP-t.

Annak ellenére, hogy csak néhány évvel 
ezelőtt vezették be, több mint 400 fogyasz-
tói elektrónika gyártó fogadta el a HDMI 
szabványt. Készülékek tízmilliói kerültek már 
eladásra, amelyek ezzel a típusú interfésszel 
lettek felszerelve. Az összes „HD-fogadó” 
(HD Ready) jelölésű tévékészüléknek, amely 
Európában eladásra kerül, rendelkeznie kell a 
HDMI vagy a DVI bemenettel. A számítógép 
ipar sem késlekedik. Képernyő és grafikus
kártya gyártók is szintén elkezdték termékei-
ket ellátni ezzel az interfésszel. És ami tényleg 
említésre érdemes – ez a szabvány visszafelé 
is kompatibilis – ez olyasvalami amit gyakran 
hiányolunk a más típusú műholdas tévéknél.
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Első ligás PVR HDMI-vel

A legújabb Eycos vevőegység 
megérdemli kétségtelenül a „kvan-
tumugrás” (quantum leap) elneve-
zést. Számtalan plazma vagy LCD 
képernyő tulajdonos mérgelődik 
a sokszor nyomorúságos képmi-
nőség miatt amilyet a díjmentes 
műhold közvetítők csatornái szol-
gáltatnak és kételkedni kezdenek 
abban, hogy okosan jártak el mikor 
befektettek egy csomó pénzt 
egy korszerű képernyőbe, ame-
lyen végül egy gyenge minőségű 
műhold csatorna jeleníti meg a 
programmját. Mindenki tudja, hogy 
a rossz kép annál rosszabbá válik 
minnél nagyobb képernyőn jele-
nítjük meg. Sok néző jajong, hogy 
alacsony a képfelbontás mértéke 
a kedvenc csatornáikon és hogy a 
műsorközvetítő szűkre szabott sáv-
szélességet használ. Sajnos ezek a 
panaszok jóformán sohasem voltak 
végig meghallgatva. Avégből, 
hogy az üzembentartás költségeit 
csökkentse, sok műsortovábbító 
kíserletezik azzal, hogy még keve-
sebb anyagi eszközt használjon fel 
a jelei továbbítására.

Az EYCOS ezzel szemben ala-
posan odafigyelt és gondolkozott
azon hogyan lehetne a gondo-
kat megoldani. Ekkor ötlött fel 
a személyi videórögzítő (PVR) 
vevőegység ötlete beépített kép-
átalakítóval (scaler-rel). A kép-
átalakító (scaler) arra szolgál, 
hogy megnöveljük a beérkező 
jel felbontó képességét és hogy 
közbeiktassuk (interpoláljuk) a 
hiányzó képpontokat, hogy bizto-
sak legyünk, hogy a megnagyob-
bodott felbontás nem okoz gondot 
a raszternál, ami elkerülhetetlen 
lenne az egyszerű képfelbontás 
esetében. Egy szakértő társ után 
kellett nézni és ezt megtalálták a 
Pioneer-ban amely segédkezett 
az S55.12 PVRH kifejlesztésé-
ben. A végső eredménye ennek, a 
kihívásnak számító prodzsektnek 
megérkezett a teszt laboratóriu-
munkba néhány nappal ezelőtt.

Az izgalom csaknem hallható 
volt mikor kinyitottuk a csomagot 
és az első benyomás megfelelt 
magas elvárásainknak. Az S55.12 

PVRH kivitelezését legjobban úgy 
írhatnánk le mint nem hivalko-
dót, de előkelőt. A homloklapon 
található egy különösen könnyen 
olvasható alfanumerikus kijelző 
táblája (VFD azaz frekvenciavál-
tó), azután nyolc gomb a vevőké-
szülék vezérléséhez a távirányító 
használata nélkül. A homloklap 
alsó felének középpontjában van 
egy csapóajtó, amely eltakar 
két CI perselynyílást amelyek 
megfelelnek minden szabványos 
modulnak mint amilyen az Irdeto, 
a Seca, a Viaccess, a Conax, a 
Nagravison stb. Itt van még a vak 
perselynyílás egy beépített kár-
tyaleolvasó részére és az Eycos 
elhatározta, hogy felkínálja ezt a 
különleges modellt a közeljövő-
ben beágyazott Conax-al. 

Az izgalom folytatódott, amikor 
megláttuk a csomagban a hátsó 
falat, amely magában foglalja 
a köztes frekvencia (IF) beme-
net mellett, a „looped–through” 
kimeneteket két kereső részére, 
két scart euro csatlakozót, egy S-

Video kimenetet, egy HDMI kaput 
a plazma vagy LCD képernyő 
csatlakoztatásához, három RCA 
dugaszoló aljzatot a sztereo hang 
és kép részére, elkattintható 0/12 
Voltos kimenetet, egy RS-232-es 
interfészt. valamint egy USB 2.0 
ajtót a vevőegység csatlakoztatá-
sához a személyi számítógéphez, 
egy RF modulátort és egy optikai 
audió kimenetet a tökéletes kör-
körös hangzás részére. A kézi, 
áram ki-be kapcsoló kerekíti ki a 
tökéletes képét a készüléknek.

A csatolt ergonomikusra ter-
vezett távirányító beleillik a 
tenyerünkbe. Mint különleges 
fényűzést az Eycos beletett a 
csomagba egy második kisebb 
távirányítót csupán néhány funk-
cióval a család azon tagjai részére 
akik csak be akarják kapcsolni a 
készüléket, utána pedig lépegetve 
keresgélnek a csatornák között. 
Ez bizonyosan egy jó érv lesz, 
amikor megkíséreljük a család 
többi tagjával megkedveltetni az 
új vevőkészüléket.

Eycos S55.12.PVRH

Az elmúlt hónapokban egy vállalkozó szellemű dél-
kóreai vállalat számos alkalommal keltett feltűnést, 
mikor új, újító és technológiailag magasabb szintű 
terméket hozott forgalomba. Ez a vállalat az Eycos 

és itt róla fogunk beszélni. Az osztrák forgalmazóval 
a Satforce-al karöltve magas röptű céljaik vannak és 
jelmondatuk: „Semmi sincs amin később ne lehetne 
még javítani”.

A döntő fontosságú HDMI-kapu, 
amelyet az Eycos használ a képát-

alakító jelek kimeneténél.

Műholdvevőegység 
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Szakértői vélemény
+
Az Eycos S55.12 PVRH tartós és könnyen használ-

ható vevőkészülék, amely nem okozott semmilyen 
gondot bármilyen hosszan is tartott a tesztelésünk. 
Hála az integrált képátalakítónak, az eredeti SDTV 
jelek meglepő minőségben jelennek meg a képernyőn, 
olyannyira hogy kompenzálhatják az egyes minő-
ség veszteségeket, amelyeket a programtovábbítók 
kiadáscsökkentő mesterkedése okoz. Ha valamely 
csatorna eleve magas minőségű SDTV jelet közvetít, 
a képátalakító még briliánsabb eredményt fog adni. 
A rendkívülien gyors USB 2.0 kapu és annak a lehetősége, hogy négy 
nyalábot felvételezhetünk egyidőben, külön dícséretet érdemel.

-
Az overscale kimenet jelenleg még nincs forgalomban.

Thomas Haring
TELE-satellite
Tesztközpont

Ausztria

A használati utasítás kapha-
tó németül és angolul, és külön 
dícséretet érdemel. Világos a 
beosztása, és képekkel illusztrált, 
amikor arra szükség van. Alig 
van megváloszalatlanul hagyott 
kérdés a használati utasításban 
az S55.12 PVRH-át illetően.

Köznapi 
használat
A tesztelések során hamar 

felfedeztük, hogy az előprogra-
mozott csatornák jegyzéke nem 
nagyon naprakész, és számos a 
jegyzéken szereplő csatorna már 
nem fogható az előprogramozott 
paraméterek alapján. Amikor az 
Eycosnál puhatolództunk ebben 
az ügyben, az szokatlan gyorsa-
sággal reagált és néhány napon 
belül egy új szoftvert küldött a 
vevőkészülék részére villámpos-
tán, amely tartalmazta a pontos, 
naprakész csatornajegyzéket, 
egy kisebb szoftver hibákat javító 
programmal egyetemben. Amig 
ezt a beszámolót olvassuk, új 
letölthető softver vált hozzáférhe-
tővé a műholdon keresztül minden 
felhasználó számára. 

Miután egyszer aktiváltuk a 
nagyon ötletes és lendületes fő 
menüt a lehetőségek egy egész 
világa nyílt meg előttünk. Ez az 
Eycos vevőegység úgy tűnik, 
hogy egy született világjáró és a 
nyelvek amelyeket meg tud érteni 
a német, angol, francia, olasz, 
spanyol, lengyel, magyar, hol-
land, román, orosz, svéd, török és 
perzsa.

A vevőegység támogatja a 
DISEqC 1.0, 1.1, 1.2, és 1.3 
(USALS) protokollokat, úgy hogy 
valóban minden felhasználó 
rákapcsolhatja a rendszerét erre 
a dobozra függetlenül attól, hogy 
Wavefrontier-féle (toroid) anten-
nát vagy DISEqC motort használ.

Ellentétben a többi gyártó 
vevőegységeivel, az Eycos S55.12 
PVRH nem követeli meg a fel-
használótól, hogy kivállassza a 
keresőt, amelyet használni akar 
- ez az amiért a legelején tudni 
kell a vevőegységről vajon a két 
kereső tudja-e fogni ugyanannak 
a műholdnak a jeleit vagy sem. 
Úgy véljük, hogy ez egy nagyon 
hatásos módja két kereső kezelé-

sének egyszerre, minden fel van 
szerelve, nem gond hogy melyik 
keresőt fogjuk használni, a vevő-
egység gondoskodik mindenről. A 
mi tesztünk során a kereső auto-
matikus kivállasztása brilliánsan 
működött, úgy hogy a merev 
antennát csatoltuk az 1-es kere-
sőre míg a DISEqC motorral ellen-
őrzött antennát a 2.-ra.

A csatorna keresés egy 80 
transzponderes műholdon alig 
több mint három percet igényelt, 
ami figyelmreméltó eredmény.

Most egy érdekes részhez 
értünk: A „Felhasználó kedven-
cei” menüjében a HDMi kimenő 
jel - a többi paraméterek mellett 
- beprogramozható személyes 
kívánságaink szerint. Amikor tesz-
teltük a Technisat LCD képernyőt 
és a Pioneer plazma képernyőt, 
gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy 
miért is olyan fontos a konfigurá-
ció a lehető legjobb képminőség 
elérése érdekében. A fényes-
ség, a kontraszt és a képélesség 
kívánsag szerinti beprogramozá-
sa mellett, a fent említett menü 
lehetővé teszi egy háromfokozatú 
zajcsökkentő rendszer beindítását 
is. A képátalakító (scaler) három 
különböző képfelbontási módot 
kínál: az 576p, 720p, és az 1080i-
t, amelyek közül természetesen 
az 1080i betáplálása a legkívána-
tosabb.

A felhasználó szükségleteitől és 
kívánságaitól függően az Eycos 
vevőkészülékek továbbíthatják a 
képjelet CVBS, RGB vagy S-Video 
alakban, a YUV is rendelkezés-
re áll, ha képkivetítőt csatolunk 
a készülékhez. Az S55.12 PVRH 
képes az NTSC-jelek vételére is, 
az automatikus átkapcsolás pedig 
hibátlanul működik a PAL és  az 
NTSC között. A kedvenc színminta 
állandó jelleggel beprogramozha-
tó az ún. „on-screen” menübe.

A különféle al-menük közül egy 
különösen kiemelkedik: miután 
az összes kódolt felvétel fel lett 
véve a merevlemezre, hozzájuk 
férhetünk, hogy dekódoljuk őket. 
Ily módon a vevőkészülék képes 
egy meghatározott időpontban a 
merevlemezről az összes mentett 
és kódolt programot dekódolni és 
elkészíteni minden mentett tétel 
dekódolt kópiáját. Ha a modul 
támogatja ezt a különleges tulaj-

donságot, az S55.12 PVRH képes 
egyidőben menteni két dekódolt 
adatáramlatot. Mi a készüléket az 
Alphacrypt modullal teszteltük és 
nagyon jól működött. 

A másik különleges tulajdon-
sága, hogy képes szimultán, 
négy programot felvenni. Mivel a 
vevőegység „csak” két keresővel 
rendelkezik, ebből az követke-
zik, hogy a négy programnak a 
közvetítését ugyanannak a két 
transzpondernek kell végeznie. 
A vevőegység ekkor csak kiemeli 
azokat a csatornákat a névjegy-
zékben amelyeket pillanatnyilag 
tud fogni, mialatt a felvétele-
zés tart. Ennek a nyilvántartási 
jegyzéknek az elején találhatók 
a legújabb adatok, más PVR-
ekkel ellentétben. Bár bizonyos 
időbe telik amíg megszokjuk, de 
nem tagadhatjuk, hogy ez olyan 
értelmes ötlet, amelyet majd 
hamarosan értékelni kezdünk. 
A felvételek, amelyeket már lát-
tunk külön szimbólummal vannak 
jelölve és a vevőegység arra is 
képes visszaemlékezni pontosan, 
hogy hol hagytuk abba a vissza-
játszást.

Általában véve, az Eycos 
nagy munkát végzett az EPG-
t (Electronic Program Guide, 
elektrónikus programkalauzt) 
illetően: szép az elrendezése, 
gyorsan kialakul a képernyőn 
és minden információt korektül 
mutat be és hatékonyan rendez 
el. Az időzített bejegyzések 
(timer entry) kialakíthatók és 
menthetők közvetlenül az EPG-n 
keresztül.

A keresőnek, amelyet az 
Eycos használ nagyon alacsony 
a küszöbe és tökéletesen kezel-
te a kísérletünk folyamán az 
olyan műholdak gyenge jeleit 
mint a 26. keleti hosszúsági 
fokon fekvő EUROBIRD2 és a 7. 
nyugati hosszúsági fokon levő 
NILESAT. Jól vizsgázott az SCPC 
(Single Channel Per Carrier = „1 
jel – 1 csatorna”) teszten is, és 
hitelesíthettük a tesztünk folya-
mán azokat a 2-45 Ms/s szim-
bólum sebességeket, amelyeket 
a gyártó említett. A nagyon kis 
szimbólum sebességű ( 1 Ms/s) 
teszt transzponderünk adását 
a keleti hosszúság 36-ik fokán 
levő EUTELSAT SESAT műholdról, 
azonban már nem tudta fogni. A 
további jelvétel tesztelése a 90 
cm átmérőjű tányér antennával, 
Münchenben a telephelyünkön, 

felölelték az ASTRA2D műholdat 
is és szintén pozitív eredménye-
ket adtak. Mindez megerősíti azt, 
hogy az S55.12 PVRH beépített 
keresője jó, képes a legverseny-
képesebb termékek felülmúlásá-
ra és még a küszöbértékek körüli 
jelek is jól foghatóak voltak és alig 
mutattak pepita képet. Egyet-
len dolgot szeretnénk, éspedig 
azt hogy a gyártó dolgozzon az 
SCPC kompatibilitáson – 1 Ms/s 
szimbólum sebesség lehetséges 
volna egy kicsinyke erőfeszítés-
sel, nemde?

Bár a mozgóképipar és egyes 
országok TV kezelői boldogta-
lanok miatta, csaknem minden 
PVR vevőegységgyártó be kell 
hogy építsen egy USB 2.0 kaput 
abból a célból, hogy a túléléshez 
szükséges árúforgalmat növelje. 
Az Eycos nem kivétel, de legalább 
bekeményített és végül talált 
egy lapkát, amely lehetővé teszi 
az USB 2.0 teljes kapacitásának 
kihasznalását. Ezen a módon egy 
2 GB-os felvétel az utat körülbe-
lül három perc alatt tette meg a 
vevőegységtől a csatolt számító-
gépig, anélkül hogy különleges 
szoftvert igényelt volna, mivel 
a vevőegység merevlemeze, 
külső meghajtónak van tekintve 
a Windows Intézőben. Ráadásul 
az Eycos felkínálja a saját ”be-
állítás-szerkesztőjét” (settings 
editor-t), amely lehetővé teszi a 
kedvencek jegyzékének kényel-
mes megszerkesztését a számí-
tógépen. 

Az Eycos állandóan azon dol-
gozik, hogy jobbnál jobb termé-
keket kínálhasson fel és ezért 
bizonyos időközönként új szoft-
vereket közvetít, amelyeket le 
lehet tölteni és telepíteni közvet-
lenül a műholdról.

Mi haszon
származik egy 
képátalakítóból 
jelenleg ?
Minthogy bizonyítékra volt 

szükségünk a scaler/PVR vevő-
egység kombináció képességeit 
illetően a TELE-satellite teszt-
laboratóriumának egyszerű láto-
gatójától, aki megállt a plazma 
tévénkkel szemben és nagyon 
meglepett hangon megkérdezte, 
hogy : a német köztelevízió mióta 
sugároz HDTV jelet. De a láto-
gató még jobban meglepődött 

Az Eycos mellékeli az összes szükséges vezetéket.
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EPG 

A HDMI-menü 

Automatikus dekódolás 

Az infó-sáv 

A főmenü 

SCPC-vétel  

Manufacturer Eycos

Distributor Satforce 
 Kommunikationstechnik GmbH

Tel +49 - 86 54 773 851

Fax +49 - 86 54 773 852

E-mail info@satforce.com

Model S55.12 PVRH

Function Digitális műholdvevő PVR egység 
 beépített képátalakítóval

Channel memory 8000

Symbol rates 2-45 Ms/sec.

Satellites 45

SCPC compatible yes

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart euroconnectors 2

Audio/video outputs 3 x RCA

UHF modulator yes

0/12 Volt socket yes

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz

mikor megmondtuk neki, hogy a 
ZDF nem lett feljavítva a HDTV 
szintre, hanem az amit látott, a 
rendes SDTV jel, és az volt felja-
vítva a képátalakítóval. A legtöbb 
megkérdezett látogató, nem volt 
biztos abban, hogy mikor nézi az 
eredeti HDTV-t és mikor a képát-
alakítóval felerősített SDTV-t.

Mikor az S55.12 PVRH-t csat-
lakoztattuk különböző LCD és 
plazma képernyőkhöz, megfigyel-
tük, hogy a HDMI (High Definition
Multimedia Interface = magas 
felbontású multimédia interfész) 

jelet közvetíti mint eredeti képet 
és nem mint képátalakítóval 
átméretezettet. Sajnos ez annyit 
jelent, hogy - a választott csator-
nától függően - fekete csíkokkal 
kell szembenéznünk a megjelent 
kép körül. Míg a mi plazma kép-
ernyőnk képes volt kompenzálni 
ezt a hibát és teljes képet kiala-
kítani a képernyőn, addig némely 
olcsóbb LCD képernyők fekete 
keretet hagynak a kép körül. Az 
Eycos megígérte, hogy megvizs-
gálja és megoldja ezt a gondot 
egyik következő szoftver forga-
lomba hozatalakor.

 Modular
 Cascadable
 4-16 SAT IF Inputs
 Powered by receiver
 Best value for money
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E jelenség mögötti műszaki gond régóta 
fenáll és a PAL/SECAM és NTSC rendszerek 
behatároltságán alapul. Jóval előbb mielőtt az 
LCD vagy a plazma képernyők elárasztották 
volna a polcokat, ez szemmel láthatóvá vált, 
amikor csak egy képkivetítőt használtak a 
tévé jelek megjelenítésére. Az esetek több-
ségében, ezeket a képkivetítőket a számító-
gépes elvárásoknak megfelelően tervezték és 
egy normális képjel, amely feltételezhetően 
meg kellett volna jelenjen a falon, hamaro-
san megmutatta, hogy a tévé és számítógé-
pes jelek nemcsak hogy erősen különböznek, 
hanem azt is hogy nem kompatibilisek egy-
mással.

A szabványos tévéjel 525 sorból áll az 
NTSC-nél és 625 sorból a PAL/SECAM-nál, 
amíg a számítógépes felbontások teljesen 
különbözőek, mivel a számítógépek világa 
sokkal gyorsabban jött rá, hogy a képjel éle-
sebbé és részletesebbé válik ha megnöveljük 
a képfelbontást. Ez az oka annak, hogy a szá-
mítógépes képernyők változatlanul jelentősen 
nagyobb képfelbontást alkalmaznak mint a 
szabványos tévékészülékek.

A tévé világában, a képfelbontás mérté-
ke ugyanolyan maradt évtizedekig. Ezenkí-
vül a szabványos tévéjelek ú.n. sorváltott 
(interlaced) jelekből állnak (vagyis 2 fél keret-
ből), míg a számítógépes képernyők, az LCD 
meg a plazma képernyők úgyszintén nem-sor-
váltott (non-interlaced) jelekkel (vagyis teljes 
keretekkel) működnek.

Abból a célból, hogy a tévéjelek adta képmi-
nőséget feljavítsák, úgynevezett sorduplázó-
kat vagy –négyszerezőket használtak eleinte. 
Alapjában véve mindössze csak a sorváltott 
(interlaced) jelet változtatták meg olyan 
módon, hogy kivetíthetővé váljon a nem-sor-
váltott (non-interlaced) készülékeken. Ennek 
véghezviteléhez szükség volt összekombinál-
ni a létező fél-kereteket, a kivetítési módot 
pedig progresszívre kellett változtatni, ami 
azt jelenti, hogy minden keret ki lett alakít-
va a képernyő felső bal sarkától az alsó jobb 
sarkáig.

Ezek a kezdetleges átalakító készülékek 
eléggé behatárolt teljesítményűek voltak 
és gyakran adtak eltorzult képet. Az esetek 
többségében csupán 4:3 arányú képet lehe-
tett kialakítani, ami haszontalanná tette ezt 
az egész megoldást a 16:9 arányú tévékészü-
lékek számára.

A következő és legújabb lépés a probléma 
megoldása felé a képátalakítás lett. Ez az 
első alkalom mikor a jel nincs változtatva egy 
szigorú és előre meghatározott terv szerint 
(mint a sor duplázóknál vagy –négyszerezők-

nél), hanem jobbára „morzsákból” van kiala-
kítva végtelenül összetett algoritmusok és 
erőteljes jelfeldolgozó egységek segítségével. 
Ez lehetővé teszi olyan jel létrehozását, amely 
kitűnően idomítható bármely kívánt képfel-
bontáshoz vagy frissítési arányhoz és amely 
teljesen független a jelenlegi bemeneti jeltől. 
Ennélfogva a képátalakítónak (scalernek) van 
számos magától értetődő előnye:

• A képátalakítók kivitelezhetik a jelet 
bármely kívánt frissítési arány szerint, ami 
hatásosan megoldja azt a gondot hogy sok 
képkivetítő képtelen a 60 Hz-es NTSC vagy az 
50 Hz-es PAL jelet támogatni;

• A képátalakítók képesek 16:9-es arányú 
jeleket feldolgozni és 4:3 arányú jeleket átala-
kítani, hogy kivetíthetők legyenek 16:9-es 
formátumú készülékeken;

• A legnagyobb előnyük az, hogy képesek 
létrehozni egy olyan kimenő jelet, amely pon-
tosan ugyanazzal a képfelbontással rendel-
kezik mint a tévékészülék amelyhez csatolva 
van. Ez az egyedüli módja annak, hogy a tévé 
összes adottságát kihasználjuk.

Meg kell jegyeznünk itt, hogy minden egyes 
LCD- vagy plazma képernyő egy különleges 
saját képfelbontásra van tervezve. Ha a beme-
neti jel nem képes éppen arra a képfelbontás-
ra, ezek a készülékek képesek ellensúlyozni az 
eltérést a hiányzó képpontok hozzáadásával. 
Mégis ez a kiegészítési folyamat változatla-
nul a képminőség romlását idézi elő, mivel 
a felhasznált belső folyamatok hasonlóak az 
előzőleg ismertetett sorduplázó vagy –négy-
szerezőével. Azonban, ha egy képátalakítót 
használunk, akkor egy alacsonyabb minőségű 
jel feljavítható oly módon, hogy úgy a kép-
felbontás mint a képfrissítési arány megfelel-

Képátalakító 

Mindannyiunknak ismert történet : hogyha a legújabb LCD vagy plazmaképernyő-csoda 
előtt állunk, alig tudjuk visszatartani a könnyeinket amikor a szabványos SDTV csatornák nyo-
morúságos képét látjuk. Töméntelen összegek lettek befektetve az új felszerelésbe és hacsak 
nem nézzük a ritka HDTV csatornák egyikét, amelyek ténylegesen betartják ígéreteiket – azt 
gondolhatnánk, hogy bölcsebb lett volna a régi katódcsöves tévénk mellett kitartanunk.

Mozgás kiegészítés

Tulajdonképpen hogyan működnek 
ezek az elektrónikus képvarázslók?

1. mező 2. mező

jen a képkívetítő készüléknek, amely viszont 
a képeket a lehető legjobb minőségben fogja 
megjeleníteni.

Amíg maga az általános elv egyszerűnek és 
elég logikusnak hangozhat, a korszerű minő-
ségű képátalakító (scaler) mögötti technológia 
messze összetettebb mint elképzelhetnénk. 
Ennek az összetettségnek az oka az a tény, 
hogy a puszta képfelbontás fokának eme-
lése maga nem elég a boldogsághoz. Az 1. 
ábra kiemeli a képátalakítás egyik fő problé-
máját : az ú.n. mozgás kiegészítést. Ha egy 
képátalakító csupán egyszerűen összeadná 
a két sorváltott (interlaced) félkeret sorait, 
a madár szárnyai homályosan vagy egymást 
érintve jelennének meg, mivel a szabványos 
PAL vagy NTSC jel két félkeretből áll, amelyek 
nem azonosak. Csupán a félkeretek gyors egy-
másutánja alkot mozgó képet az emberi szem-
ben. Egy képátalakító, amely egyesítené a 
két félkeretet egyidőben természet ellenes és 
homályos képet hozna létre. Különleges szoft-
ver szükséges ahhoz, hogy a képátalakító fel-
ismerje ezt a képmozgást és létrehozzon egy 
nem-sorváltott (non-interlaced) jelet, amely 
természetes képsort hoz létre.

Még nemrég a képátalakítók igencsak 
drágák voltak és ezáltal a magánszemélyek 
többségének elérhetetlenek, de az új lapka-
technológia most már lehetővé teszi ezeknek 
a készülékeknek a gyártását hozzáférhető 
áron. Az Eycos kóreai vállalat egyike e terület 
úttörőinek és ők az elsők akik beépített képát-
alakítóval rendelkező PVR műholdvevő egysé-
get kínálnak. Ha erről az új készülékről többet 
óhajtanánk megtudni vessünk egy pillantást 
az Eycos S55.12 PVRH teszt beszámolójára, a 
TELE-satellite mostani számában.

A képkimenet összehasonlítása egy scart csat-
lakozót használó, képátalakító-nélküli LCD kép-
ernyőn (fent) és a képátalakítóval ellátott HDMI-n 
(lent).

A 2. mezőre rávetített 
1. mező

Hogyan mutatkozhatna meg a 
madár aszerint, hogy a párat-
lan vagy a páros mezőn van 
elhelyezve (eltúlzott hatás)
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Szemkápráztató külalakú HDTV 
műholdvevő egység 

A legújabb fejlesztésük a 
TF7700HSCI nevet viseli és ez egy 
CI vevőkészülék, amely feldol-
gozhatja mind a két jelet a DVB-
S2 QPSK és a DVB-S2-8PSK-t is. 
Az ilyen termékek mint ez csak 
akkor érik el teljes potenciáljukat, 
ha csatlakoztatva vannak vagy 
plazma vagy LCD képernyőkhöz, 
amelyek rendszerint nagyon stí-
lusosan vannak tervezve –Topfield
úgy határozott hogy legutóbbi ter-
mékének szintén nagyon előkelő 
külsőt ad. Így a TF7700 HSCI-nek 
ugyanaz a stílusa mint az élcso-
portban levő TF 5000 PVR mester-
műnek és a TF 6000 PVR-nek. A 
stíluseszközei a fekete színű matt 
felületek, a 43 centiméteres szé-
lesség, a külsejével pedig minden 
nappali szoba polcának díszévé 
válhat.

Egy könnyen olvasható WFD 
kijelző is helyet kapott a hom-
lokzati falon, középen és vagy a 
kiválasztott csatornát jelzi, vagy 
a pontos időt (stand-by módban). 
Öt gomb van elhelyezve a kijelző 
alatt amelyek lehetővé teszik a 
vevőkészülék használatát távirá-
nyító nélkül. A csapóajtó két per-
selynyílást (CI slots) rejt maga 
mögött minden használlatos modul 
( Irdeto, Seca, Conax, Viaccess, 
Cryptoworks, stb.) számára.

Egy külön ajándék van elrejtve 
a hátsó falon, - egy kis kapcsoló, 
amely állása szerint kivállasztja 

hogy hogyan lesz a képjel továb-
bítva : a HDMI/YUV-on vagy az 
euroscart interfészen. A kapcsoló 
állásától függően a képernyőre 
vetített beállító menük is megfe-
lelően vannak egyeztetve.

A távirányító, amely a készü-
lékkel érkezik szépen beleillik a 
tenyerünkbe és tulajdonosbarát 
módra van megtervezve. Sajnos 
azonban a távirányító ellenőr-
ző kódja részben a többi Topfield
modelljével azonos. A Topfield
modell például a TF 3000 CIPro, 
amilyet mi is használunk a teszt 
laboratóriumunkban, amikor 
ellenőrizzük a 36 voltos motoros 
antenna rendszerünket.

Nagyon jól érthető az angol 
nyelvű használati utasítás, amely 
szintén része a nekünk érkezett 
csomagnak. Idővel, mire a készü-
lék hivatalosan is forgalomba 
kerül, előre kell látni a használati 
utasítás különböző nyelven való 
kiadását a megnyíló piacoknak 
megfelelően.

Köznapi 
használat
Mikor a készülék először van 

bekapcsolva, a fő menü előugrik 
és rajta marad a képernyőn, amíg 
az összes műholdvevőfej beállítá-
sa meg nem történt és amíg a csa-
torna keresés be nem fejeződött. 

Itt nincs előre betáplált csatorna 
jegyzék, amely felgyorsíthatná a 
kezdeti beállítást.

A műhold jegyzék, amelyet a 
gyártó terjeszt, 81 európai, ázsiai 
és amerikai műholdat tartalmaz, 
amelyek közül soknak elavul-
tak az adatai az előprogramozott 
jegyzékben. Ugyanez áll az elő-
programozott műhold műsorköz-
vetítő adataira, annak ellenére, 
hogy ezek az új DVB-S2 szabvány-
hoz lettek idomítva nagyjából. Egy 
automata jelkereső ezért, a DVB-
S2-ben sugárzó HDTV csatornák 
többségét meg fogja találni. Sze-
rencsére az új műholdakat lehet-
séges a jegyzékhez hozzáadni 
egy szempillantás alatt, és a már 
létező műhold és műsorközvetítő 
adatok könnyen szerkeszthetők.

Mint az összes többi Topfiield
műholdvevő készülék a TF7700 
HSCI is támogatja a DISEqC 1.0, 
1.1, 1.2, és 1.3 ( USALS), ami azt 
jelenti hogy az összes konfiguráció
az egyszerű multifeed beállítástól 
kezdve a DISEqC írányította moto-
ros rendszerig vagy a 16 vevőfejes 
Wavefrontier antennáig csatolható 
és irányítható minden erőfeszítés 
nélkül. A műholdvevő készülék 
az előtárolt oscilátor frekvenciák 
egész sorozatával érkezik és még 
akkor is ha erősködünk, hogy 
használni akarjuk az S-sáv anten-
nát evvel a műholdvevő készü-
lékkel, szabadon használhatjuk a 

LOF beállítás használati utasítá-
sát, hogy elvégezhessük az egész 
munkát.

A TF770 HSCI-nek valami-
vel kevesebb mint nyolc percre 
van szüksége hogy leszkénelje 
az összes jelet  egy 80 
transponderes műholdról , amihez 
a műholdvevőegységet körülbe-
lül az átlagos helyzetbe toljuk. 
Miután beprogramoztuk a műhold-
vevő készüléket meg kell jegyezni 
hogy a készülék képes kommuni-
kálni egyiken a következő nyel-
vek közül: német, angol, francia, 
olasz, spanyol, arab, török, svéd, 
dán, holland, orosz, lengyel, finn
vagy szlovák.

Ha a hátlapon a képkimenet 
kapcsolója HDMI vagy YUV-ra volt 
beállítva, az euroscart kimeneti 
opciók csak S-Video vagy CVBS, 
amíg az RGB éppen olyan jól 
megtalálható ha a kapcsoló Scart 
pozicióban van.

A Video-formátum al-menü 
nagyon különleges kincset rejt: 
a TF77000 HSCI HDMI jelet 
tovvábíthat 1080i, 720p, 576i vagy 
576p alakban – vagy a vevőegy-
ség kivállaszthatja automatikusan 
a megfelelő beállítást, a beérkező 
jeltől függően. Ez a sajátosság 
nagyon hasznos, mivel a hagyo-
mányos SD jel amelyet 1080i alak-
ban továbbít a vevőegység nagyon 
zavaros és halvány, amíg ugyanaz 
a jel 576i alakban jól látható.

Műholdvevő egység 

Topfield TF7700HSCI

A magas felbontású televízió szinonímája a 
kristálytiszta képnek és a csillogó színeknek. 
A program közvetítők végre megegyeztek a 
H 264-es szabványban a HDTV programjuk 

közvetítését illetően, a műholdvevő egységek 
gyártói szintén azon az állásponton vannak 
hogy piacra kell dobni  az új műholdvevő fel-
szerelést a nézők számára. Az összes gyártók 

már első HDTC DVB-S2-es készülék kidolgozá-
sán munkálkodnak. Egyesek már teljesen befe-
jezett műholdvevő készüléket kínálnak, mint 
például a délkóreai Topfield társaság.
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A TF7700 HSCI egy nagyon erős SDTV és HDTV 

vevőegység, amely fel van szerelve egy sor hasznos 
tulajdonsággal. Adjuk ehhez az okos és nagyon fel-
használó-barát beállító menüt (OSD), amilyent csak 
a Topfield-től várhatttunk el és tökéletes családi
készüléket kapunk. A HDTV DVB-S2 vétele a H264-es 
szabvány szerint, hibátlanul működik és hála a HDMI 
interfésznek látszólag semmi sincs az útjában a kris-
tálytiszta kép élvezetének a plazma vagy folyékony 
kristályos (LCD) képernyőkön.

-
A memória legfeljebb 5000 csatornát tárolhat, ami kevés. A műhold-

jegyzék részben elavult és a távírányító a hatósugarán belül kihat más 
Topfield felszerelésre is.

Thomas Haring
TELE-satellite 
Tesztközpont 

Ausztria

Csatorna keresés 

HDTV tesztelése (Canal+ ,  
ATLANTIC BIRD 3.5° Nyugat) 

Csatorna keresés 

Manufacturer Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-778 0801  

E-Mail inquiry@topfield.co.kr

Model TF7700HSCI

Function Digitális műhold vevőegység az 
 SDTV/HDTV-hez DVBS és 
 DVB-S2 (QPSK/8PSK)-ban 
 MPEG2 és MPEG4 alakban

Channel memory 5000

Symbol rates 2-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes    

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS yes

HDMI  yes

Scart euroconnectors 2    

Audio/Video outputs 3 x RCA

Component output 3x RCA

S-Video output no

UHF Modulator no

0/12 Volt socket no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz

Az automatikus keresési és kap-
csolási mód hibátlanul működött és 
a tesztünkben a Topfield-készülék
azonnal felismerte a HD1 csúcsmi-
nőségű HDTC jelét és a megfelelő 
1080i beállítást vállasztotta, azon-
ban ha egy egyszerű SDTV csa-
tornát vállasztottunk ki azonnal 
visszazökkent az 576i alakra.

A TF7700 HSCI az első Topfield
vevőegység, amely nem rendelke-
zik a TV színszabvány kézi beál-
lításának a lehetőségével, ám ez 
nem hátrány mivel a PAL és az 
NTSC közötti automatikus átkap-
csolás nem jelent gondot a készü-
lék számára.

A többi Topfield vevőegység-
hez hasonlóan a TF7700 HSCI 
csak 5000 csatorna memóriával 
rendelkezik, a TV és a rádió szá-
mára, ami manapság egy DiSEqC 
1.3-as készüléknek kimondottan 
elégtelen. A csatorna memória 
korlátozottsága következtében 
a csatornajegyzék szerkesztő 
funkciók fontossága növekszik. A 
Topfield elvégezte a feladatát ezen
a téren és a csatornák törölhetők, 
mozgathatók, átnevezhetők vagy 
PIN kóddal leblokkolhatók annak 
érdekében, hogy megelőzzük 
hogy a gyerekek nemkívánatos 
csatornákat nézzenek. A kedvenc 
csatornák besorolhatók bármely 
számú kedvencjegyzékre.

A HDTV csatornák közti átkap-
csolás hozzávetőleg két másod-
percet vesz igénybe, amíg az egyik 
SDTV csatornáról másik SDTV 
csatornára való ugrás csak egy 
másodpercet igényel. A képfel-
bontás automatikus beállításának 
köszönhetően az átállás a HDTV-
ről SDTV csatornára és fordítva 
3-4 másodpercig tart. Ha ez kissé 
túlságosan igénybe venné a türel-
münket, akkor kikapcsolhatjuk 
ezt az automata tulajdonságot, és 
kézbe vehetjük a távírányítót. 

A jelkereső, amelyet a Topfield
alkalmaz, meglepően jó benyo-
mást hagy. Egyetlen kis gondot 
jegyeztünk fel – ez az, hogy időn-
ként néhány másodpercbe telt 
amíg a TF7700 HSCI felismerte 
és kivetítette a 8PSK vagy QPSK 
modulációs transzpondereket.

A gyenge jelek, másrészt, 
nem képeztek gondot a vevőegy-
ség számára, amikor azt a keleti 
26. hoszúsági fokon található 
EUROBIRD 2, a nyugati 7. hosszú-
sági fokon található NILESAT vagy 
a keleti 28.2 hosszúsági fokon 
található ASTRA 2D műholdakon 
teszteltük. Ám a jelmérő értékeit 
ne vegyük túlságosan komolyan, 
mivel időnként eléggé különö-
sek, mint például 14%-os jelerőt 
78%-os minőséggel, ami a mi 
mérő felszerelésünkön 71 dBµV-ot 
mutatott 7,3-as vivőjel/zaj arány-
nyal. 

A vevőkészülékkel kapott hasz-
nálati utasítás nem tartalmazott 
semmilyen műszaki adatot a 
beépített keresővel kapcsolatban, 

minek következtében az SCPC 
tesztünket a gyártó adatai nélkül 
kellett elvégeznünk. Nem volt fog-
ható és feldolgozható a tesztünk-
ben a keleti 36. hosszúsági fokon 
elhelyezkedő EUTELSAT SESAT 
műhold 12633 V transzpondere, 
amelynek a szimbólum sebessége 
1 Ms/s – úgy tűnik hogy a kereső-
nek szüksége van több mint 2 Ms/
s-ra hogy egy kiválasztott jelet 
foghasson.

Természetesen mi a HDTV vételt 
különleges vizsgálatnak vetettük 
alá a tesztünkben és örömmel 
arról számolhatunk be, hogy nincs 
befagyott kép, sem a szoftver nem 
mondta fel a szolgálatot. A HDTV 
csatornákat az ingyenes európai 
csatornák között kerestük, neve-
zetesen a keleti 19.2 hosszúsági 
fokon levő ASTRA, a keleti 42. 
hosszúsági fokon levő TURKSAT 
2A, a keleti 7. hosszúsági fokon 
levő EUTELSAT W3A, a nyugati 5. 
hosszúsági fokon levő ATLANTIC 
BIRD és természetesen a keleti 
13. fokon levő HOTBIRD műhol-
dakon. Mi teszteltük az Euro1080 
kódolt programjait is a keleti 23.5 
hosszúsági fokon levő ASTRA 3A 
műholdon és nem számolhatunk 
be semmilyen gondról, mivel a 
Topfield készülék elfogadta a
mi Euro1080-as chipkártyánkat 
az Irdeto modulban és azzonnal 
dekódolta a HD1-es és a HD2-es 
csatornákat. 

Ha inkább kisérletező típusok 
vagyunk, akkor szeretni fogjuk azt 
a jó tulajdonságot amit a Topfield
a legújabb modelébe beépített. 
Hasonlóképpen ahhoz, amit már 
ismerünk az MS Windows XP-nél, 
a vevőegység képes elementeni 
a rendszer beállításokat egy 
bizonyos ponton, és azután visz-
szatérni pontosan ezekhez a beál-
lításokhoz egy későbbi időben. 
Tehát ha valamit elrontottunk a 
csdatornajegyzékünkön vagy vala-
milyen más beállításon, és szeret-
nénk visszaállítani mind ezeket a 
változtatásokat, könnyen vissza-
térhetünk az elmentett beállítá-
sokhoz. Még egy alapbeállításra 
való visszatérés sem törli a men-
tett adatokat, tehát nincs többé 
fáradságos, órákig tartó újraszer-
vezés, ha valami félre sikerült.

Minthogy a Topfield állandóan
dolgozik termékei feljavításán, 
a vevőegység képes naprakész-
szé tenni a szoftverét a műhol-
don keresztül vagy pedig a soros 
adatkapun keresztül. Itt van még 
egy szabványos USB-A interfész a 
hátlapon. A vevőegység szoftve-
rének frissítésére szolgál, amely 
leltölthető a Topfield honoldalá-
ról (www.topfield.co.kr). Emellett 
átszerkeszthetjük a vevőegység 
csatornáit a Topfield saját Vega
csatorna szerkesztő szoftverével. 

A Topfield mindenről gondosko-
dott, ez a vevőegység nem fél a 
jövőtöl !

Főmenü 

HD1,  ASTRA 3A 23.5° Kelet SMD HD, ASTRA 19.2° Kelet 
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Cigarettás doboz nagyságú 
HDTV vevőegység

A telepítő CD-n található egy 
nagyon hasznos PDF használa-
ti utasítás az összes szükséges 
meghajtó és használati program-
mal együtt. Csatolva van még 
egy prospektus gyors telepítési 
utasításokkal.

Köznapi 
használat
A Connect S2-3600-as és a 

szoftvere telepítése a „Plug & 
Play” (”Csatlakoztasd és hasz-
náld”) elven alapul, ami azt 
jelenti, hogy a Windows meghaj-
tó szoftvere felismeri azonnal a 
telepített hardvert és automati-
kusan telepíti az összes szüksé-
ges meghajtó programot. Még a 
számítógép újraindítására sincs 
szükség, a telepítési procedúra 
után, a készülék azonnal használ-
ható. A hardver követelményeket 
illetően a TechnoTrend a nor-
mális DVB-S-hez 1 GHz-es Intel 
Pentium 3-ast javasol. Ha HDTV-
t akarnánk használni DVB-S vagy 
DVB-S2-ben, akkor már 3.4 GHz-
es Pentium 4-et vagy AMD 3500/
Dual Core lenne kívánatos erős 
grafikus kártyával (AGP vagy PCI
Express minimum 64 MB RAM-
mal), és természetesen Windows 
XP-vel együtt. Sajnos nem hasz-
nálhatunk semmilyen CI modult 
a Connect S2-3600-al, ami azt 
jelenti, hogy előfizetői tévét nem
foghatunk vele.

A csatolt szoftver két részre 
van osztva : egyfelől van a 
TechnoTrend média központ a 
tévévételhez, és másfelől vannak 
az adatvételi szolgáltatásokat 

lehetővé tevő eszközök (mint 
amilyen például a műholdas 
Internet kapcsolat). A médiaköz-
pont előprogramozva érkezik egy 
csaknem teljes csatornajegyzék-
kel a népszerű Európai , a keleti 
19.2 hosszúsági fokon található 
ASTRA műholdállásról. A csa-
tornajegyzék kedvezően van 
elkészítve a műsor továbbítók 
szerint, ami megkönnyíti a kívánt 
csatornák gyors megtalálását.

Ha más műholdakat is sze-

retnénk fogni az Astrán kívül, 
könnyen hozzáadhatjuk őket a 
jegyzékhez a csatornakereső 
menü közvetítésével. Összesen 
141 (!) európai, ázsiai és ame-
rikai műhold van előprogramoz-
va. Nem mindegyikük érkezik 
naprakész közvetítői jegyzékkel, 
de ilyen nagyszámú állás mel-

USB készülék 

TechnoTrend Connect S2-3600

A számítógépes-kártya bevezetését köve-
tően, amelyről a TELE-satellite előző számá-
ban beszéltünk, a TechnoTrend most miniatűr 
nagyságú HDTV vevőegységet kínál, Connect 
S2-3600 néven. A kis vevőegység erejét külső 
áramforrásból kapja és ezért nincsenek rajta 

további aljzatok a köztes frekvencia (IF) beme-
netén és az USB kapun kívül. Az elülső falon 
található egy infravörös (IR) vevőegység a táv-
irányító jeleinek. A távirányító sajnos túlságo-
san kicsire lett méretezve. 

keresésen kívül, lehetőség van 
a beépített szoftver segítségé-

vel a teljes orbitális állás auto-
matikus átkutatására is. Egy 80 
transzponderes műhold átkuta-
tása valamivel több mint 9 percet 
vett igénybe. A kapható DiSEqC 
1.0-val maximum 4 műhold 
vevőfej ellenőrizhető. Sajnos, a 
maximum 16 vevőfejet hordozó 
multifeed antennák szabályozá-
sára szolgáló DiSEqC 1.1 még 
nincs forgalomban.

Hála az előprogramozott csa-
tornajegyzéknek, azonnal elkezd-
hetjük a tévénézést hiszen az első 
csatorna két másodperc eltelté-
vel megjelenik a képernyőn. Az 
átváltási idő jó, és ha két csator-
na van ugyanazon a műholdköz-
vetítőn, akkor ez az idő valamivel 
rövidebb két másodpercnél. Ha 
egy műsorközvetítő elektrónikus 

programkalauz (EPG) adatokat 
sugároz, akkor azok megjelen-
nek és mutatják a jelenlegi és a 
következő esemény adatait egy 
ablakban a képernyőn alján. Az 
ablak méretei szabadon változ-
tathatók. 

Más DVB előfizetéses készü-
lékek (STB) elektrónikus prog-
ramkalauzai nem bírják ki az 
összehasonlítást, mivel az S2-
3600 már megkapta az összes 
adatot néhány másodperccel az 
után hogy egy csatornára kattin-
tottunk, és mindezt azonnal ren-
delkezésünkre bocsájthatja egy 
gombnyomásra, ideértve a rész-
letes EPG információkat is (ha a 
kiválasztott csatorna rendelkezik 
ilyennel). Az elektrónikus prog-
ramkalauz jegyzékbe veszi tárolt 
többi csatorna összes adatát, 
úgyhogy az egész nagyon alkal-
mas módon kivetíthető.

A TechnoTrend által használt 
kereső nagyon szelektív és képes 
keskeny nyalábú SCPC jelek 
vételére is. Az 1.6 Ms/s szim-
bólumsebességű teszt műhold 
közvetítőnk adását hibátlanul 
követni tudta.

Miután az alapsajátosságo-
kat átnéztük, természetesen 
áttértünk a HDTV vétel teszte-
lésére. Gyorsan megtaláltuk a 
szabadonsugárzott csatornákat 
a keleti 19.2 hosszúsági fokon 
található ASTRA műholdon és két 
további másodperccel később már 
nézhettük az első jelet tökéletes 
képminőségben. Tényleg egymás 
mellé téve, kell összehasonlí-
tanunk a HDTV-ét az SDTV-vel, 

Alig nagyobb egy cigarettás doboznál: 
a TechnoTrend Connect S2-3600 HDTV 
vevőegység.

lett megbocsáthatunk 
ilyen kis szépséghibát. 
Minden műhold közve-
títőinek adatai könnyen 
kiegészíthetők és szer-
keszthetők, és minden 
elképzelhető helyi 
oszcilátor- frekvencia 
(LOF) vállasztható. 

A kézi módszerrel 
való műholdközvetítő 

Az állatok a képminőség tanui: részlet az ASTRA műhold HDTV reklámjából
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A TechnoTrend Connect S2-3600 igazi alternativája 

a szokványos HDTV digitális előfizetői készülékek-
nek. Kevés pénzért sok lehetőséget kapunk. A csatolt 
szoftver teljesen hibátlanul működik és a HDTV-vétele 
szépséghiba nélküli, feltéve ha a számítógépünk pro-
cesszora elég erős.

-
Nincs

Thomas Haring
TELE-satellite 
Tesztközpont 

Ausztria

Distributor DVB-Shop, Germany

Tel +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Model TT-Connect S2-3600

Function USB box for reception of DVB 
 and DVB-S2 in SDTV/HDTV

Channel memory Unlimited

Satellites 141

Symbol rates 4-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes (up 1.6 Ms/s in our test)

USALS no

DiSEqC 1.0

EPG yes

C/Ku band compatible yes

hogy felmérhessük milyen óriá-
sit fejlődött a magas képfelbon-
tású tévé a szabványos tévéhez 
viszonyítva. Az SDTV vétel nem 
nagyon terhelte le a 3.7 GHz-es 
Pentium 4-sünk processzorát, 
megváltozott azonban a helyzet 
amikor áttértünk a HDTV véte-
lére. Attól kezdve a processzor 
légcsavarja teljes erővel forogni 
és zörögni kezdett. Addig amíg 
nem volt más szoftver is csat-
lakoztatva a HDTV vétellel már 
úgyis túlterhelt processzorra, 
teljes szinkronban volt a hang és 
a kép, ám amint a processzornak 
némi erőt át kellett adnia további 
alkalmazásokra vagy adatátvitel-
re USB kapun keresztül, a HDTV 
kép megszünt szinkronban lenni 
a hanggal. 

Apropó, ha elég szerencsénk 
hogy AC3 vagy Dolby Digital 
kompatibilis hangszóróink vannak 
a számítógép rendszerünkön, 
akkor tökéletes térhang élvezet-
ben részesülhetünk a brilliáns 
kép mellett. Más DVB-S2 előfi-
zetői készülékekkel (set-top box) 
szemben a TechnoTrend média-
központja képes, minden gond 
nélkül fogni a britt Sky Digital 
előfizetőtévé és a BBC műhold
közvetítőit a keleti 28.2 hosszú-
sági fokon található ASTRA 2D 
műholdról. Ha pedig foghatjuk az 
ASTRA 2D jeleit, semmi sem áll 
útjában annak, hogy elsőrendú 
dokumentum filmeket nézhes-
sünk legjobb HDTV minőségben.

A tévévétel mellett a csatolt 
„Médiaközpont” szoftvere elő-
segíti mindenféle video bemu-
tatását a számítógépünkön és 
hála a kép-a-képben (picture-in-
picture, PIP) módnak a pillanatnyi 
tévékép egy kis ablakban látható 
például reklámszünetek alatt.

A menü ennek a célnak szentelt 
része felhasználható arra, hogy 
szabadon vállasztható funkciók-
kal lássuk el a távirányító összes 
gombját. Mielőtt a távirányítót 
el kezdenénk használni, előre 
be kell programoznunk minden 
gombot előre és ellátni a kívánt 
funkcióikkal. Miután ezt a felada-
tot elvégeztük, élvezetté válik a 
távirányító használata, mivel úgy 
működik, ahogy azt mi elképzel-
tük. 

A TechnoTrend által juttatott 
szoftveren kívül számos továb-

bi program van, amely műkö-
dik ezzel a készülékkel és az 
összes rajongó aki képtelen élni 
a ProgDVB nélkül, olyan okok-
ból amelyekbe nem szeretnénk 
elmélyedni, nyugodtan pihenhet 
mivel a készülék és ez a szoftver 
tökéletes párt képeznek, annak 
ellenére hogy az alkalmazás 
beindításakor minden alkalommal 
egy hibaüzenet jelenik meg. Csak 
el kell fogadnunk és az üzenet 
eltűnik minden kártétel nélkül. 
A HDTV csatornák DVB-S2-ben 
is nézhetők a ProgDVB szoftver 
segítségével, bár maga a szoft-
ver eredetileg nem támogatja a 
DVB-S2-őt. A TechnoTrend adat-
alkalmazása, amely a háttérben 
működik kereső segédként, teszi 
lehetővé a DVB-S2 támogatását.

A DXerek és a műhold rajongók 
jól jegyezzék meg: a TechnoTrend 
Connect S2-3600 képes 4:2:2-
es MPEG kivetítésére, ugyanúgy 
mint a többi számítógépes DVB-
S2 megoldás, feltéve ha telepí-
tettünk megfelelő kódeket.

Megfelelő kódekkel és a ProgDVB szoftverrel a Connect S2-3600 képes 
4:2:2-es MPEG adások közvetítésére, mint amilyen például ez az Al-Jazeera 
műsoráé a NILESAT műholdon.

A programkalauz

A TechnoTrend „Médiaközpont” szoftvere sokféle 
célra felhasználható.

Az elektrónikus programkalauz

Digitális keresés
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Izletes szendvics többszörös 
antenna elosztókból 

A legelső ami feltűnt, a rész-
leteknek szentelt figyelem volt
a SPAUN többszörös elosztóinak 
kicsomagolásakor. Nem csupán 
a hardver kidolgozása tökéletes, 
hanem a kétnyelvű (német/angol) 
feliratok a dobozokon is annyira 
világosak, hogy mindjárt megér-
tettük hogyan kell a kábeleket az 
SMS 9989 U kaszkádba kapcsol-
ható többszörös elosztóra csatla-
koztatnunk. A gyártó még arra is 
ügyelt, hogy megmutassa a csat-
lakozókat, amelyeken keresztül az 
elosztó energiával látja el a négy-
polarizációs (Quatro) vevőfejeket, 
és a vevőegységből nyert, a belső 
elosztók áramköreinek ellátására 
felhasznált energia értékét (lásd a 
fényképeket).

Úgy határoztunk, hogy a hasz-
nálati utasítást a kitűnősége mel-
lett is ellenőrizzük, éspedig két 
érv alapján. Először is, azért hogy 
megbizonyosodjunk, hogy az SMS 
9989 U, vagyis ugyanaz a készü-

léktípus van használva mint fő 
többszörös elosztó is (közvetlenül 
rácsatolva a vevőfejekre) és mint 
bővítő egység is (rácsatolva a fő 
többszörös elosztó törzsvezetéké-
nek kimeneteire). Ily módon nem 
kell vennünk 2 különböző modellt, 
amikor szükségünk van több 
vevőegység kimenetre. Egyszerű 
ugye ? Normálisan az SMS 9989 
U, 2 négypolarizációs vevőfejhez 
van csatolva és 8 vevőegységet 
lát el jelekkel. Amikor a második 
és a harmadik egységet rácsa-
toljuk, megnöveljük a vevőegy-
ség kimeneteinek a számát 16-ra 
illetve 24-re. A gyártó szavatolja 
a helyes működést maximum 24 
vevőegység kimenet számára.

Ha egymásba illő dugaszaink 
vannak, akkor nincs szükség a 
sok rövid, F-dugaszban végződő 
koaksziális kábelre. A kimenetek 
és a bemenetek az SMS 9989 U-
n úgy vannak megválasztva az 
elülső és a hátulsó oldalon, hogy 

Többszörös elosztó 

SPAUN SMS 9989 U’s

A több-műholdas vétel annyit jelent, hogy vagy motoros tányéranten-
nát használunk vagy egy több vevőfejes antenna rendszert. Ha inkább a 
rövid műholdközi átváltás foglakoztat bennünket, mint az hogy mennyi 
a legtöbb fogható műhold, akkor a második megoldást fogjuk válasz-
tani. Ennek a választásnak a további előnye, hogy a jeleket számos 
önnálló vevőegységre oszthatjuk szét. Ha több mint egy műhold vevőt 
kell használnunk, az egyszerű DiSEqC nem a megfelelő választás. Szük-
ségünk van egy többszörös elosztóra. Talán megfelelne a SPAUN SMS 
9989 U ? Mi az, ami annyira különleges ebben a modellben ? És mi köze 
egy szendvicsnek egy többszörös elosztóhoz ?

A jel e rejének szinten 
tartásához egy veszteségcsökkentőt kell 
csatolni a vevőfej bemenetéhez (lásd a képen felül). 
A kimeneti veszteségcsökkentő, be van építve  minden vevőegység 
kimenet számára. Külön energiaellátásra nincs szükség, de rá is kapcsolható.

kiegészítsék egymást. Ez a sza-
bályos módja a többszörös elosz-
tók kaszkádba kapcsolásának. 
De a SPAUN többszörös elosztók 
esetében más kapcsolási módok 
is lehetségesek. És ez volt az a 
második érv, ami miatt a haszná-
lati utasításról beszámoltunk.

Meg akartuk tudni, hogy mi a 
rendeltetése annak a 4 kis szer-
kezetnek, amelyek a csomag-
ban érkeztek. Mind a négyen a 
következő felirat volt SMR 9210 
F műholdjel továbbító (relay). 
Megtudtuk, hogy ezek a szerke-
zetek az ún. „szendvics” kapcso-
lat megteremtésére lettek szánva 
két SMS 9989 U között. Hogy ezt 
megtegyük, egymásra teszünk 
két többszörös elosztó egysé-
get, kis nyomást gyakorolunk 
rájuk, amíg nem hallatszik egy 
kattanás és a két műanyag keret 
össze nem köti az egységeket. 
De a szendvics még nem teljes. 
Elővesszük tehát az SMR 9210 
F műholdjel továbbítót és hoz-

zácsatlakoztatjuk a többszörös 
elosztók bal és/vagy jobb olda-
lához, és ily módon összekötjük 
ugyanazokat a vevőegység kime-
neteket egy műholdjel továbbító 
segítségével (például a felső A 
vevőegységet az alsó A vevőegy-
séggel). Makszimum 8 műholdjel 
továbbítót telepíthetünk, attól 
függően hogy hány vevőegységet 
kívánunk bekapcsolni.

Az alsó SMS 9989 U akár a 
falra is felerősíthető, mielőtt 
létre hozzuk a szendvics kap-
csolatot. Ez még mindig az A és 
B műholdat ellátó szerkezet. A 
felső egységet másik két (C és D) 
műholdhoz fogjuk használni. Hála 
az SMR 9210 F műholdjel továb-
bítónak, a „szendvics” most már 
úgy viselkedik minden rácsatolt 
vevőegység iránt mint egy több-
szörös elosztó, nem 2, hanem 4 
műholdhoz !

Ajánlhatjuk a SPAUN többszö-
rös elosztókat, nemcsak a rácsa-
tolt vevőegységek számának 
növelése miatt, hanem a rácsa-
tolható négypolarizációs vevőfe-
jek számának növelése miatt is. 
Semmi akadálya annak, hogy a 
mindkét irányú kibővítést elvé-
gezzük: úgy a kaszkádot, mint 
a szendvicset. A makszimális 
kombináció: 6 darab SMS 9989 U 
többszörös elosztóból áll ( három 
szendvics kaszkádba kötve, ame-
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Szakértői vélemény
+
Az SMS 9989 U-k nemcsak nagyon modern kinézé-

sűek, hanem nagyon jól kivitelezettek is. A pillanatnyi 
műszaki paramétereik túlszárnyálják a leírásokat. A 
várható kaszkádbővítés kivételével, ezek a sokolda-
lú többszörös elosztók összecsatolhatók „szend-
vics”-rendszerbe, miáltal a bemeneteik száma 2-ről 4 
műholdra bővül.

-
Nincs

Peter Miller
TELE-satellite 
Tesztközpont 

Lengyelország

Manufacturer SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
 D-78224 Singen, Germany

Internet www.spaun.de

E-mail  info@spaun.de

Phone  +49 - 7731-86730

Fax  +49 - 7731-64202

Model SMS 9989 U

Description Kibővíthető többszörös elosztó

Inputs 8 satellite + 1 terrestrial

Receiver outputs 8

Cascade outputs 8+1

Input frequency 950-2200 MHz (Sat.) and 5-862 MHz (Terr.)

DiSEqC 2.0 (including tone burst)

IF tap gain -3…+1 dB

IF pass-through loss 2...5 dB

Terrestrial tap loss 24 dB

Terrestrial pass-through loss 5 dB

Current drawn from receiver 95 mA + LNB (320 mA max.)

Operating temperature range -20… + 50° C/dry indoor use

lyek ellátnak 4 vevőfejet és 24 
vevőegységet).

Mérések
Az előzőleg megállapított csat-

lakozási veszteség (a vevőfej és a 
vevőegység között), -3-tól +1dB. 
Mi a méréseinkkel láthatóan jobb 
eredményekre jutottunk. Amint a 
grafikonokon is láthatjuk a csatla-
kozási veszteség az esetek több-
ségében inkább nyereség volt 
mint veszteség – függetlenül a 
vízszintes/függőleges polarizáci-
ótól vagy a felső/alsó sávtól. Csak 

egy mérés mutatott ki vesztesé-
get (-1.2 dB-t).

De lehet hogy az SMR 9210 F 
műhold jeltovábbító eredménye-

zett jelentős veszteség csökke-
nést ? Nem igazán. Mi azt 3 dB 
körülinek találtuk.

Az össz átviteli veszteséget 
illetően (a vevőfej bemenet és a 
törzsvezeték kimenete között), 
„sikerült” megállapítanunk hogy a 
veszteség csupán 2,5 dB és nem 
az előzőleg megállapított  2-5 dB.

Vannak kiváltságos kimenetek 
az A-H vevőegység csapok között 
? A harmadik ábránk bizonyítja, 
hogy gyakorlatilag nincs köztük 
különbség.

Mi azt is leellenőriztük, hogy 
mennyire jók a kimeneti veszte-
ségcsökkentők. Lehetővé teszik a 
0, -4dB-es, -8dB-es vagy -12 dB-
es veszteség csökkentést. Leel-
lenőriztük, az eredmények ± 1dB 
eltéréssel pontosak és a veszte-
ségcsökkentés több mint elegen-
dő, hogy a kábel hosszúságának 
megfelelő mértékben eltüntesse 
a jelerősségbeni különbségeket.

Előzőleg nem említettük, hogy 
az SMS 9989 U energiaellátá-
sa nem a fő áram ellátótól szár-
mazik, hanem a hozzácsatolt 

műholdvevőtől. Elsőre, ez kissé 
nyugtalanított bennünket, de 
később megmértük a rendszer 
fogyasztását és az csak 276 mA 
volt összesen a többszörös elosz-
tó és a négypolarizációs vevőfej 
részéről – ettől megnyugodtunk. 
Gyakorlatilag minden műholdve-
vő tud ennyi energiát biztosítani.

Egy SPAUN-féle SMS 9989 U egység elláthat 8 műholdvevő egységet, ame-
lyek mindeggyikéhez hozzáférhetnek két négypolarizációs vevőfej jelei.

Illesszünk egymásra két SMS 9989 U egységet, mindegyik kap jeleket két 
négypolarizációs vevőfejtől, és minden vevőegység számára csatoljunk 
hozzá egy-egy SMR 9210 F-et. Ennek következtében minden vevőegység 
4 vevőfejre van kapcsolva.

Csatlakozási nyereség. 
Függőlegesen polarizált transzpondereknél.

Csatlakozási nyereség. 
Vízszintesen polarizált transzpondereknél.

A csatlakozási nyereség vevőegység kimenetenként.
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Multifeed-vétel, brazil módra 
Thomas Zahnd

Gyakorlati tanács 

Mit tehetünk, ha szakmegoldások egyszerűen nem állnak rendelkezésünkre ? Rögtö-
nözni kezdünk és ezermesterré válunk. Braziliában, a műholdvétel sokkal bonyolultabb, 
mint Európában, mivel a legérdekesebb csatornák különböző műholdakon vannak szétszór-
va, méghozzá a C- és Ku-sávokon. És ha ez nem volna elég a jelek körkörösen és lineárisan 
polarizáltak. Tehát az összes elképzelhető jelátvitel fajtával találkozhatunk Braziliában.

Egyike a legnépszerűbb műholdaknak, a világ e részén a BRASILSAT 1 a keleti 290. 
(illetve nyugati 70.) hosszúsági fokon, amelyet Braziliában „B1”-nek becéznek. Egyébb 

A szerző vevő felszerelése 
Északkelet Brazilia Natal 
tartományában

Egy egyszerű megoldás: fémrúd köti a második 
vevőfejet a gyújtópontban elhelyezett beépített 
polarizátorral ellátott vevőfejhez.

Amikor kezd összetettebbé válni a dolog: 
4 C-sáv vevőfej egymáshoz kötve

Egyszerű, de hatásos:  egy hurkolt cső odaerősíti a második vevőfejet a vázhoz. Ebben az 
esetben ennyi elég a keleti 276. hosszúsági fokon lévő BRASILSAT 3 és a keleti 288. hosszúsági 
fokon található NAHUEL 1 A műhold vételéhez.
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népszerű műholdak közé tartoznak 
az AMAZONAS, a keleti 299. (nyu-
gati 61.) hosszúsági fokon – amely 
egyaránt a C- és a Ku-sávon is köz-
vetít, a két PanAmSat PAS műhold, a 
keleti 302. (nyugati 58.) hosszúsági 
fokon, valamint a PAS 1, a keleti 315. 
(nyugati 45.) hosszúsági fokon lévő 
műhold, amelyek egyaránt közvetíte-
nek a C- és a Ku-sávon is. Végül, de 
nem utolsósorban az INTELSAT 805 
keleti 304.5 (nyugati 55.5 ), az NSS 
806 a keleti 319.5 (nyugati 40.5) és 
természetesen a brazilok által „B3”–
nak becézett BRASILSAT B3 a keleti 
276. (nyugati 84.) és a „B4”-nek becé-

zett BRASILSAT 4 a keleti 268. (nyu-
gati 92.) hosszúsági fokon található 
műholdak a fő műholdállások a brazil 
műhold-rajongók számára.

Egyes műholdak nagyon közel állnak 
egymáshoz és egyszerre foghatók 
multifeed-del. De mit tehetünk, ha 
a C- és a Ku-sáv jelei ugyanarról a 
műholdról érkeznek és ha ezek a jelek 
különbözően polarizáltak ? Csak egy 
lehetőség van ilyenkor : hogy segítsé-
gül hívjuk a saját találékonyságunkat !

Durva módja a cél elérésének: vágjuk 
ketté a „problémát”.

Az egy-kábeles megoldások, mint Európában nem 
lehetségesek itt: a polarizátor polarizációk között 
vált és megfelelő huzalok segítségével van irányítva.

Így történik a C- és Ku-sáv jeleinek szi-
multán vétele. A prímfokuszos antenna 
miatt barázdázott vevőfejet kell használni 
Ku-sáv vevőfejként.

Egy állandó keresztrúd, amely multifeed 
vbázként szolgál.
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Jiuzhou négy pontja
Alexander Wiese

Van-e olyan műhold vállalat, amely egy 
földalatti vasútállomás tetején épült ? Igen 
van : a Jiuzhou Shen Zhen-ben, Kínában. 
Miután kiszáltunk az 1-es számú földalattiból 
a Che Gong Miao állomáson, csak a „D” kijárat 
felé kell mennünk és a Shenan sugárút egyik 
legnagyobb irodaházának előcsarnokában 
találjuk magunkat Shen Zhen, Futian negye-
dében, a Hong Kong-gal szembeni vámmentes 
zónában.

Sajnos, a Jiuzhou alkalmazottai nem fogják 
sokáig élvezni a rövid sétát a földalatti állo-
másig. „Pár hónapon belül átköltözünk a saját 
új irodaházunkba” magyarázta Linda Lee, a 
Jiuzhou piackutatási részlegének igazgatóhe-
lyettese. Erman Tang, a piackutatási részleg 
vezérigazgatója hozzátette „Állandó növeke-
désben vagyunk.”

Az adminisztratív részleg alkalmazottain 
kívül, itt dolgozik még 250 mérnök, szoftver-
fejlesztő és –programozó. Mindannyiuk közös 
feladata a DVB és az IP-TV (kizárólag DSL) 
termékek,valamint az új DVB vevőkkel ellátott 
LCD tévék, új gyártási vonalának kifejlesztése. 

A Jiuzhou-nak a shenzheni irodáin kívül még 
további kirendeltségei is vannak : Pekingben, 
ahol 50 DVB-C szoftver-szakértőt alkalmaz-
nak, Miam Yang-ban pedig 100 programozót 
foglalkoztatnak. A gyárak Shen Zhen-ben 
vannak. A terjedelmes kutatási és fejleszté-
si csapat 80%-ban szoftverrel és 20%-ban 
hardverrel foglalkozik. A Jiuzhou a teljes ter-
vezési munkáját maga végzi, egyedül a lap-
kákat kapják egy alvállalkozótól, a bejáródott 
gyakorlat szerint. David Liu, műszaki igazga-
tó gyors áttekintést adott: „A HDtévékbe az 
ST és az ATI; a közép árfekvésű szabványos 
tévékbe (SD) a NEC és a Conexant, a leg-
alacsonyabb árfekvésű készülékekbe pedig 
a Cheertek lapkakészleteit építjük be.” Az 

A Jiuzhou vevőegység gyártó 

Linda Lee, a piackutató részleg igazgató-helyettese középen, körülötte a kollégák : Huang Wei, a ten-
gerentúli eladási részleg igazgatója (jobbról), és David Liu műszaki igazgató (balról) a Jiuzhou DION 
néven forgalomba hozott vevőegységekkel megrakott polcok előtt.

Huang Wei, a tengerentúli eladási részleg igazgatója bemutatja a kivitel földrajzi megoszlását: a 
Jiuzhou termékeinek 45%-a Europába megy (ideértve Oroszországot), 30%-a a Közép-Kelet felé talál 
utat, 20%-a Délkelet Ázsiába kerül, amíg a maradék 5% megoszlik Ausztrália és Dél-Amerika között.

előfizető tévé kezelők a legkényesebb vevő
rétege a Jiuzhou-nak: nagyon nagy számban 
vásárolják a vevőfelszerelést. David Liu sze-
rint „Jelenleg képesek vagyunk készülékeket 
leszállítani az NDS, az Irdeto, a Viaccess és a 
Conax számára. A Nagravision is hamarosan 
sorra kerül.”

A nagy számú előfizető tévés ügyfelek mel-
lett is, az eladásra került készülékek 70%-át 

az egyszerű FTA vevők képezik, a készüléke-
ik 20%-a van ellátva CI/CA-val, 10%-a pedig 
PVR-rel. Huang Wei, a tengerentúli eladási 
részleg igazgatója, azt mondta: „2005-ben, a 
termékeink 80%-a került kivitelre. 2006-ban 
ez a százalékarány inkább 65% körül volt, míg 
2007-ben 50%-os kivitelre számítunk.”

Mit jelentenek valójában ezek a számok ? 
Azt, hogy a helyi kereslet Kínában drámai-
an növekszik ! A kiviteli százalék csökkené-
se ellenére, a Jiuzhou 2007-ben tengerentúli 
eladásainak növekedését várja.

Huang Wei is segíti a dolgok rendeződését: 
„Tervbe vettük hogy sok árúmintavásáron 
veszünk részt 2007-ben, ideértve a kölni 
ANGA-t, az indiai Scat-ot, az egyesült-államok-
beli NBA-t, az isztanbuli CeBIT-et, a pekingi 
CCBN-t és a szingapúri CommunicAsia-t. 
Továbbá itt van a kétszer évente megrende-
zett óriás árúmintavásár Kantonban (április 
15-től 20-áig és október 15-től 20-áig), és 
a szinte egyidőben megtartott hong-kongi 
elektrónikai kiállítás (április 12-étől 17-ig és 
október 12-étől 17-éig).

A növekedés elősegítése érdekében a 
Jiuzhou 4 pontot fogadott el mint mottót: 1. 
Legjobb minőség, 2. Gyors határozathozatal, 
3. A vevők az ügyfeleink, 4. Tisztességes árak. 
2007-re a Jiuzhou DVB-S2 HDTV vevőegysé-
get ígér a második negyedév elejére, valamint 
egy LCD tévét beépített DVB-S2 vevőegység-
gel és egy DVB-S2 vevőegységet beépített 
PVR-rel 2007 végéig.

„Mi nem várhatunk !”



Pillantás az egyik szoftverfejlesztő kabinjába.

Pillanatkép a mostani gyártási folyamatból : a képen a műhold vevőegység szerelő vonalának egy 
része.

Haladás nincs minta darabok nélkül. Itt állítják össze és tesztelik a prototípusokat.

Az eladási részleg csapata munka közben. Ide érkeznek a Jiuzhou termékek megrendelései és itt 
kezelik őket az alkalmazottak.
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A CABSAT 2007 lefoglalta az első négy 
kiállító termet és a kiállítók száma gyor-
san megközelítette az ötszázat, és ezek 
több mint 50 országból érkeztek. Emel-
lett, hét országnak van saját pavilonja. 
Ezek a következők: Bajorország, Spa-
nyolország, Kórea, Egyesült Királyság, 
Tajvan, Franciaország és Törökország.

Mint az év eseménye, a CABSAT kitűnő 
tárgyalási alapot ad, a hálózati ipar dön-
téshozói, beszerzői, és vevői számára., a 
CABSAT az ötletcserék, viták, piackuta-
tási lehetőségek és stratégiák megvita-
tásának a helyszíne.

A résztvevő nagy nevek közül a kábel 
és műholdas szakterületről jelen vannak 
a Triax, Technosat, Golden Interstar, 
Eurostar, eVision, Selevision, Gulfsat 
és a Kaon. A műholdipar találkozóhely-
évé vált nem csak a Közép Kelet, hanem 
Ázsia és Európa számára is.

David Lim érdeme a CABSAT kiépíté-
se a kezdetektől máig, amivé mostaná-
ig vált. „Igazi sikertörténet ez !” Évről 
évre nő a kiállítók és a látogatók száma 
”- jegyzi meg büszkén David. A CABSAT-

csapata be van avatva a kiállítók minden 
felmerülő igényét illetően kezdve a 
piackutastól, eladástól, szponzorálástól 
a logisztikáig, és a kiállítóhely bérlésétől 
az administrációig. Nagyon keményen 
dolgoznak, hogy eleget tehessenek a 
kiállítók kérelmeinek és hogy minden-
ki jól érezze magát az árumintavásár 
sikere érdekében.

Korlátozott hely akad még a CABSAT 
2007-en. 4500 US $-ért 15 négyzetmé-
teres térrel rendelkezhet a bérlő, hogy 
bemutathassa vállalata legújabb termé-
keit és szolgáltatásait. További informá-
ciókért, látogassák meg a www.cabsat.
com honoldalat. 

Dubai eszményi hely a CABSAT meg-
tartására: ez a kozmopolita város nyü-
zsög a világ minden tájáról érkezett 
emeberektől. Szinte minden megtalál-
ható itt, és hála az angol és arab nyelv 
elterjedt használatának könnyen tájéko-
zódhatunk és élvezhetjük a város szép-
ségeit. 

A CABSAT meglátogatása kétségtele-
nül megéri a fáradtságot.

Műhold kiállítás 

A kiállítás főbejárata: mindig forgalmas. A kiállító termek baloldalt vannak, a kiállítás szállodája pedig jobboldalt.

A CABSAT 2007 13-ik alkalommal nyitja meg újból kapuit 2007 március 6-tól 8-ig, 
a Dubái Nemzetközi Kongresszus és Kiállító Központban. Az elmúlt évek során, ez az 
üzleti és kereskedelmi bemutató kinőtte magát Közép Keleten a kábel és műholdipar 
fő eseményévé.

A CABSAT-csapat (balról jobbra): Amelia Hombrebueno, 
Maryam Al Mehairi, David Lim és Nazlyn Pirani
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SmiT – CAM-okat a Világnak

A CAM-gyártó SMiT 

Pálmafák az ipari parkban. A Csendes óceán nincs olyan messze: az SSMEC-épület NanSHan-ban/
ShenZhen-ben. Az SSMEC egyike a SMiT részvényeseinek. 

A SMiT első terméke az ARM-on alapuló 
lapka, amelynek alapján kidolgozták a CAM-
okat teljes tulajdonosi szellemi tulajdonjog-
gal. A lapka hamarosan az A verzióból a B 
verzióra lett frissítve, a C verzió megjelené-
sét 2007 májusára várják, ez a lapka erősebb 
és több szakmai funkciót fog ellátni. 

A lapkákat egy IC öntöde készíti 
Shanghaiban, a CAM-ok pedig ShenZhen-ben 
készülnek, ott is vannak tesztelve és áru-
sítva. „Kivitelünk 80%-a Európába irányul”, 
magyarázta a SMiT piackutatói osztályán dol-
gozó Kai Tang.

„A szoftver használható a rendszerek 
többségében”, folytatta Kai Tang, „Irdeto, 
Cryptoworks, Conax, Novel-TongFang és 
egyébb helyi, feltételhez szabott hozzáférhe-
tőséget biztosító ellátó, mint amilyen a Jetcas, 
Streamcard és a Compunicate. Hamarosan a 
Viaccess-változat is kapható lesz.”

Az óriásméretű High-Tech parkban, NanShan-tól délre, ShenZhen gyáripari zonáinak egyi-
kében, ahol kizárólag high-tech vállalatok találhatók és amelyet a hihetetlenül széles soksávú 
autóutakon (vagy a hozzájuk tartozó kerékpár-utakon) közelíthetünk meg, fedezhetjük fel a 
CAM-gyártó SMiT főhadiszállását, a nemzetközi IT vállalat SSMEC épületében. A SmiT amely 
különvált az SSMEC-től, 2003-ban lett alapítva. Alapítása óta, számos jelentős tőke-befektetőt 
vonzott közöttük a Mayfield, GSR, Walden, Telos és Silverose vállalatokat, amelyek jelenleg
mind a SmiT részvényesei.

Kai Tang, a SMiT piackutató 
osztályáról, az SSMEC-épület 
főbejárata előtt.A SMiT elnök-vezérigazgatója Xueliang Huang
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A SMiT CA modul alkalmazásának példája: 
egy beépített műholdvevő egységgel ellátott ChangHong szélesképernyőjű tévékészülék.

A modulok müködőképességének ellenőrzése

ség szoftvereinek (Set-Top Box, STB) ter-
vezésén és fejlesztésén dolgoznak. Számos 
gyártó szerzi be szoftver megoldásait a SMiT-
től. Egyik közülük, a SOYEA, kizárólag a SMiT 
műszaki irányelvei szerint gyártja a termé-
keit. Más gyártók, amelyek közé tartoznak a 
Coship, Humax, Syber, Jiuzhou, ChangHong, 
SkyWorth és a KONKA, szintén szorosan 
együttműködnek a SMiT-tel.

Terjeszkedésük elősegítése végett a SMiT 
számos igényes kereskedelmi kiállításon vesz 
részt. Kai Tang vázolta 2007-re szóló terve-
iket: „Részt szeretnénk venni a CABSAT, az 
ANGA, az IBC, a CCBN és a Convergence 
rendezvényeken.” A cél, minnél több vevőt 
magukhoz vonzani, nem csupán Európában, 
hanem a vonzó közép-keleti és délkelet-ázsiai 
piacokon is. A SMiT elejétől kezdve számos 
neves tévérendszer kezelővel működött közre, 
mint amilyenek a DigiTurk Törökországban, 
az Euro1080 Belgiumban, stb.

A SMiT elnök-vezérigazgatója Xueliang 
Huang bizakodva néz a jövőbe : „Felkészül-
tünk arra hogy nagy mennyiségben szállít-
sunk világszerte, éspedig gazdaságos áron.” 

A szoftverfejlesztők serénykednek a kábelfejekben használatra kerülő 
távellenőrzési kártya (Professional Modul) tökéletesítésén – a jelenlegivel 
4-6 csatornát lehet szimultán dekódolni. 2007 közepéig ez a fenti teljesít-
mény 8-10 csatornára bővül.

A szállításra kész CAM-ok.

A SMiT standja az IBC-
én, Amszterdamban 
2006-ban, amelyen 
bemutatták a legújabb 
CAM termékeiket.

A tengerentúli kereskedelmi csapat munka közben - 
amint rendeléseket vesz fel.

A SMiT ügyfelei elsősorban a digitális tévé 
kezelők és az előfizető tévé közvetítők, akik
nagy számú modult rendelnek.

De nem csak ez a vállalatnak a mozgatója. 
A SMiT 120 munkásának a fele a szoftverfej-
lesztésbe van bevonva. Megoldásokon dolgoz-
nak amelyek beépítésre kerülnek a vállalatok 
modulfogadóval ellátott vevőegységeibe.

Egy vevőegység teljes szoftver terve 
megrendelhető a SMiT-en keresztül. A SMiT 
pekingi kirendeltsége 10 szoftverfejlesztőt 
alkalmaz, akik kizárólag az asztali vevőegy-
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A legjobb műholdas vállalatok 
Thaiföldön

Thaiföld 

Az INFOSAT a rendkívül forgalmas Tiwanon út 
egyik ötemeletes épületének 4 emeletét foglalja 
el, a Banmai ipari zónában. A vadonatúj Toyota a 
főbejárattal szemben, természetesen, a fönöké: 
„Inkább a BMW X3-at szerettem volna, de az 
itt Thaiföldön több mint 100.000 US$-ba került 
volna.”

A bangkoki JSAT.TV
Nemrégen egy új-zélandi gyümölcslé 
gyáros, a „Just Juice”(„Csak lé”) kifejezést 
használta jelszóként a reklámhadjáratában. 
Ez adta az ötletet Jon Clarke-nak, hogy válla-
latát „Just Satellites”-nak,( „Csak műholdak”) 
röviden JSAT-nak nevezze el.

Jon igazi veterán a műholdak terén. Ő 
volt az első Új-Zélandon, aki venni kezdte a 
műhold adásokat. „Ez juttatott az első mun-
kahelyemhez” magyarázta Jon: a HSBC bank 
IT részlegére került. 2002-ben ment nyug-

díjba és elhatározta, hogy folytatja hobbiját, 
ahol annak idején abbahagyta.

A JSAT.TV-ét egy üdülőházban indította 
el, amelyet Bangkokban szokott használni 
és már 2003-ban sikerült eladnia 300 teljes 
rendszert. 2006-ban ez már 600 rendszerre 
emelkedett. „Ma már a JSAT-nak nyolc teljes 
munkaidővel foglalkoztatott alkalmazottja 
van és további öt beosztott csapatot alkal-
maz a telepítési munkálatokhoz”, magyarázta 
Jon.

Az ő TVRO vevői elsősorban a Thaiföldre 
kivándoroltak, akik egyszerűen az otthoni 
tévét akarják nézni, vagy legalábbis a tévét 
angol nyelven. Thaiföldön 32 műholdállás 
érhető el, amelyek közül a legnépszerűbb a 
keleti 146. hosszúsági fokon levő AGILA 2 
műhold a Dream TV csomagjával. Nagyon 
népszerű még a keleti 91. fokon levő MEASAT 
műhold a malájföldi ASTRO csomagjával.

Nem messze mögöttük van a keleti 75. 
hosszúsági fokon az ABS műhold az olyan 
népszerű csatornákat tartalmazó Max DTH 
csomaggal, mint amilyenek az MTV, a VH1 és 
a Fashion TV. Az anglofónoknak a kedvence 
az angliai Granada csatorna. A Max a jelét az 
ART csomagból meríti. „Ezt láthatják a reklá-
mokban” mondja Jon. Jelenleg az összes csa-
torna még mindig szabadon nézhető (FTA), 
de hamarosan változások állnak majd be az 
Irdeto-ra való átállás következtében.

Jon szerint nagyon szerencsétlen dolog, 
hogy az ausztrál hálózat Thaiföd számára 
kedvezőtlen állású műholdat használ, a keleti 
166. hosszúsági fokon levő PAS 8 műholdat, 
amelynek a vétele nem könnyű, bár megtalál-
ható rajta az összes ausztrál ABC csatorna, 
valamint a BBC World, az STC és az összes 
FTA csatorna.

Itt van még a keleti 105. hosszúsági fokon 
levő ASIASAT 3 műhold, olyan csatornákkal, 
mint amilyenek a Bloomberg, az Al Jazeera, 

Niran Tangpiroontham, az INFOSAT alapítója és 
elnöke, vállalata 10. évfordulójára készült lem-
berdzsekben.

Jon a Sukhumvit Road közelében levő régi üdülő-
jében építette ki vállalatát. Minden rendelkezésre 
álló helyet műhold tányérantenna foglal el, úgy 
hogy vevőinek könnyen megmutathatja milyen 
csatornák foghatók.

Jon Clarke a bemutatóképernyők-fala előtt. 
Minden képernyő állandóan egy csatorna képét 
mutatja valamelyik műhold tányérantennáról a 
tizenegy közül.

a hong-kongi NOW TV és a szingapúri CNAI 
hírcsatorna.

Jon az üzleti sikerének folyamatos növe-
kedését tapasztalja. „A kivándoroltak inkább 
szeretnek kivándorolttal üzletelni, mivel nála 
a kívánságaik nagyobb megértésre találhat-
nak.”

Mintának nem rossz ez az üzlet, hiszen 
annyi külföldi fedezte már fel Thaiföldet.

2006-ban eladott árú értéke elérte a 7,5 millió 
US dollárt, 2007-re pedig ennek az értéknek 
még 20%-os emelkedését várom” mondta 
nagyon és okkal büszkén Niran.

Az INFOSAT Intertrade eladott 
árúmennyiségének 60%-át tányérantennáik, 
vevőfejeik és vevőegységeik, 25%-át kábel-
rendszer segédeszközök a hátralévő 15%-
át pedig a koaxiális és fiberoptikus kábelek
képezték. Az eladott teljes árú mennyisé-
gének 80%-a Thaiföld  határain belül talált 
vevőre; a többi elsősorban a szomszédos 
országokba : Laoszba, Kamobodzsába és a 
végletekig elzárt Myanmarba került kivitelre. 
Az utóbbi esetében:„Az árút először Szinga-
púrba kell eljuttatni és csak rajta keresztül 
kerülhet Myanmarba  pedig a myanmari határ, 
olyan közel van hozzánk”- panaszkodik Niran a 
fölösleges kerülő miatt. 

Niran nagyon aktív ismeretterjesztő munkát 
végez üzletfelei, a forgalmazók között. Kéthe-
tenként rendez nekik szemináriumokat hely-
ben, és negyedévenként pedig Laoszban. 
„Laosz, Thaiföld természetes piaca, mivel a 
nyelvük 90%-ban megegyezik a thai nyelvvel”, 
magyarázza Niran, „Kambodzsában 40%-a a 
nyelvnek rokon a thaiföldiével, Myanmarban 
pedig sok thaiföldi él.” 

Niran szívesen és rendszeresen látogat-
ja vevőit. Természetesen repülhetne is „de 
élvezem az autóval való utazást az összes 
szomszédos országba.”- magyarázza Niran, 
rámutatva a kiszolgált terepjárójára, amellyel 
a közeli és távolabbi környéket járja.

Niran szerint az INFOSAT jelenleg a teljes 
thaiföldi TVRO piac 35%-át uralja,. hiszen 
ilyen hasonló nagykereskedelmi vállalat csak 
kettő van még Thaiföldön.

Ami a kábeltechnológiát illeti, az INFOSAT 

magát a legfőbb vállalatnak látja ezen a téren 
Thaiföldön.

Ez pedig nagy teljesítmény egy olyan válla-
lattól, amely csak 10 éves !

A bangkoki INFOSAT
árúcsere forgalmi 
társaság (Intertrade)
Miután szükséghelyzetbe került, mert sok 
társával együtt el lett bocsátva a SAMART-tól, 
Thailand legnagyobb telekommunikációs vál-
lalatától, Niran Tangpiroontham négy üzlet-
társával 1966-ban megalapította az INFOSAT 
árúcsereforgalmi társaságot.

Ez tényleg nagy szerencse volt Niran szá-
mára, hiszen 10 évvel később már 60 alkalma-
zottja volt a vállalatának. „Az INFOSAT által 
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Afrikai 
gyártmány
Csak a vevőfejet meg a koaxiális 
kábelt kellett megvennie. Egy jubai 
ezermester, készítette ezt a műhold 
antennát Dél-Szudánban. Juba a 
Nílus partján fekszik és kereskedelmi 
központ volt a szudáni háború kitöré-
séig. Azóta minden nagyon megnyu-
godott – de csak nemrég nyitották 
meg újból a közlekedésnek az utakat 
amelyek Szudánt összekötik Ugan-
dával és Kenyával. Sajnos műhold 
tányérantennát nem hoznak be 
Szudánba – ez annyit jelent, hogy: 
„Magad uram ha nincs szolgád!” jel-
szóval készítik el őket. Fémlemez 
darabok vannak helyezve egy fém-
vázra, egy vevőfejtartóval, amely 
többé-kevésbbé középre van állítva. 
Csekély próbálgatással lehetséges 
a vétel. Az oszlop lába fából készült 
– nem kell mindig fémből lennie. 

Photo:
Christoph, Médecins Sans Frontières 

(„Határok nélküli orvosok”) 
Szudánban

Szudánban 





SATELLITE INFORMATION    

Tel.: +36 . 30 . 9336 277
Fax: +36 . 1 . 788 1043

m.szabo@TELE-satellite.com
Monika
Balázsné-Szabó
Advertising 
Manager

New Satellite Launches
Sylvain Oscul, Mario Hren

New Satellites 

GALAXY 17
The 50th satellite using Alcatel‘s 

Spacebus platform will be GALAXY 17, 
carrying 24 Ku-band and 24 C-band 

INSAT 4B
In the series of INSAT satellites, 

INSAT 4B is scheduled to be launched, 
and to be co-located to INSAT 3A. 
INSAT 4B is a twin to INSAT 4A. Two 
more, INSAT 4C and 4D, are planned 
to follow later this year, with INSAT 4E 

STAR ONE C1
This one will replace BRASILSAT B1 

at 290 East (70 West), carrying 28 
transponders in C-band and 14 in Ku-
band beaming into South America, and 
a dedicated Mercosur beam with 4 Ku-
band transponders, with a link beam 
into Florida and Kuba region.

transponders, reaching the North 
American market. It is not yet decided if 
it will be located at 261 East (99 West) 
or more probably at 269 East (91 West). 
It‘s expectad lifespan is 15 years.

scheduled for launch in 2008. All carry 
a beam centered to India, and another 
one expanded to reach Middle East.
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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.

TELE-satellite International, English Edition

Kiállítási előbemutató
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

21 March - 1 April 2007: CCBN
Exhibition of broadcast, cable and satellite technology and 
equipment
China International Exhibition Center, 6 Beisanhuan East 
Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China 
www.ccbn.tv

18 - 21 April: SBE 2007
Satellite & Broadband Expo
Georgia International Convention Center, Atlanta, Georgia, 
USA
www.sbe07.com

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:






