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Kedves
Olvasók
Igen, azok voltak azok az idők...az analóg
korszakban, amikor vagy foghattak valamit
vagy sem. És amikor volt valami amit venni
lehetett, akkor az csak egy tévé jel volt vagy
semmi. Igen vagy nem, fehér vagy fekete,
1 vagy 0. Ez volt az analóg korszak.
A mai digitális korszakban ez sokkal több
az 1 és 0-nál: hihetetlen választék van.
Egyik tévéjel nem szükségszerűen olyan
mint egy másik, a digitális technológia ellát
bennünket jónéhány változattal. Felszereléshasználókként nem ﬁgyelhetnénk fel erre
olyannyira, viszont nézőkként nagyon is
szemmelláthatóvá válik, különösen ha a
képminőség olyan amilyet még nem láttunk
előzőleg.
A TELE-satellite ezen kiadásában a DVB-S
szabvány képfelbontására összpontosítunk.
Egy meghatározott szabvány helyett, mint
ahogyan ez az analóg korszakban volt, a
DVB-S egy nagyáruház kínálatával vetekedő
változatosságot kínál. Ám mi, felszereléshasználók nem sokat tapasztalhatunk ebből.
Amíg a piacot elárasztó vevőegységek
többsége képes megadni egy jel PIDjeit,
addig egy sincs amely (ezidáig) képes volna
kimutatni a képfelbontást.
A képfelbontás az az amit mi nézők
pillanatnyilag látunk a tévé képernyőjén;
a PID-ek csak a vételt teszik lehetővé.
Amint a PID-eket betápláltuk, a vétel
rendesen működik. Ám a kép amelyet
évek óta kerestünk, semmiképpen sincs
megmagyarázva. Mit végez a vevőegység
ahhoz, hogy a képet megjelenítse önöknek
részletesen ismertetve van, de azt amit
látunk titok fedi.
A
műsorsugárzók
tiszta
hasznot
húznak ebből. Azért hogy a transzponder
költségekből lefaragjanak, vagy azért hogy
több csatornán sugározzanak ugyanazért a
pénzösszegért, a képminőséget egyszerűen
lecsökkentik. Az egyszerű nézőnek fogalma
sincs arról, hogy a műsorsugárzók képesek
a képminőséget megváltoztatni. Erről sehol
sem tesznek említést. Az egyszerű néző
csupán elfogadja ezt úgy ahogy van és el
sem tudja képzelni, hogy az másmilyen is
lehetne.
Jelen kiadásunk 46. oldalán lévő
beszámolónkban fényt derítünk a különböző
változatokra.
Az
valóban
egészen
elképesztő: hogy minden műholdvevő
könnyedén képes dekódolni a különböző

képfelbontások
nagyobb
részét.
És
ugyanezeknek a vevőegységeknek nincs
szükségük semmi változtatásra ehhez
a
feladtahoz,
mindegyikük
egyetlen
képjelet állít elő ezekből a változatokból,
amelyet minden tévé készülék pontosan
képes
kivetíteni.
Nincs
jelentősége
a
képpontok
megkettőzésének
vagy
akár
megnégyszerezésének,
minden
automatikusan történik. Igen, e DVBszabványok kialakítói ismerik az összes
fogást arra nézve, hogy a fontos adatot
elrejtsék.
A
képfelbontás
bizonyára
a legfontosabb abban az esetben, ha
tévéjelről van szó.
Nemrégiben, a SatcoDX csatornalisták
elkezdték
egy-egy
műholdcsatorna
képfelbontását is az adataik közé iktatni.
Idővel mind több és több SatcoDX pásztázó
állomás fog ehhez csatlakozni, hogy
bárki aki meg akarja ismerni, képes lesz
megtalálni minden csatorna képfelbontási
adatait.
Ez most önöknek egy újabb válogatási
lehetőséget ad : kiválaszthatják azokat a
műsorokat amelyeket jobb minőségben
közvetítenek. Sőt képesekké válnak arra,
hogy észrevegyék, hogy a magasabb
képminőség kéz a kézben járhat a magasabb
minőségű műsorszerkesztéssel is.
Élvezzék kiváló minőségű tévéjüket !
Alexander Wiese
U.I. Kedvenc rádióállomásom ebben a
hónapban a Love Radio (a SIRIUS műhold a
keleti 5. fokon, 11.766H, 27500, 6163), az
ukrán érzelmes slágerparádéjával, néhány
hírszünettel és alig valami reklámmal.
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Intermoduláció

Az erősebb, jobb –
vajon ez mindig igaz ?
Minden bizonnyal összes olvasónk tudatában van annak, hogy
megbízható műhold vételhez elég erős jelre van szükségünk a
beltéri vevőegység bemeneténél. Általában minnél erősebb a jel,
annál jobb a minősége. Mindig?
A jel minősége kapcsolatban van az
úgynevezett
jel-zaj
tényezővel
(S/Nnel). Digitális jelek esetében, gyakrabban
használjuk a hordozó-zaj tényezőt (C/Nt), de a jelentése gyakorlatilag ugyanaz.
Minden műholdjel, a hasznos adatok mellett
hordoz egy bizonyos mennyiségű zajt. Mi azt
szeretnénk ha annyi hasznos jelet kapnánk,
amennyit csak lehet, a lehető legkevesebb
zajjal. Bizonyára tudják, hogy a jel-zaj arány
megjavításához a következőt tehetjük :
-Megnöveljük a tányérantenna méreteit.
-Kicseréljük az eddig használatos vevőfejet
egy jobbal, amelynek a zajszintszáma
alacsonyabb.
Azonban van még egy fogás, amelyet néha
használhatunk. Viszonylag könnyű kipróbálni,
és nem lesz szükség elkölteni egy vagyont.
Azok a tiszteletreméltó olvasóink, akik
rendelkeznek
valamelyes
tapasztalattal
az amatőr rádiózás terén, bizonyára már
eltalálták mire célzom. Ez nem más, mint
a vevő érzékenységének a csökkentése. A
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rádióamatőr (ham) rádió vevők és ﬁzikai
szintű jelátalakítók (transceiverek) gyakran
rendelkeznek olyan gombokkal, amelyekkel
vagy kikapcsolják az elülső fali rádiófrekvencia
(RF) erősítőjét vagy bekapcsolják a bemenő
jelamplitudó-csökkentőjét.
Néha
mindkét
funkció jelen van. Mi itt arról beszélünk, hogy
a bejövő jelerősítő érzékenységét 10-20 Dbellel csökkentsük.
Hogy lehet ez ? Amikor jelen van bizonyos
számú erős jel a beltéri vevőegység
bemeneténél, azok egymást zavarják, és
külön zajt hoznak létre. Ezt a jelenséget
nevezik intermodulációnak. Egyes vevők
nagyobb mértékben, mások kisebb mértékben
ellenállóak az intermodulációval szemben.
Nincs olyan elektrónikus áramkör, amely
tökéletesen védve volna ez ellen. Mi több,
minnél érzékenyebbé teszük a vevőnket, annál
kevésbbé válik védetté az intermodulációtól.
Például, ha az erős jelek között van egy gyenge,
annak jelminősége legyengül az erősebb
társai által létrehozott zaj következtében.

Mit tehetünk ? Optimálisan véve, az „erősen
hetvenkedőket” le szeretnénk gyengíteni, a
„gyenge ﬁú” erejét pedig megtartani. Sajnos
ezt nagyon nehéz megtenni. Az amit nagyon
könnyen megtehetünk, az az hogy néhány
decibellel legyöngítjük az összes jelet annak
reményében, hogy ez csökkenteni fogja az
intermodulációt, de nem teszi a gyenge jelet
olyan gyengévé, hogy a vétele lehetetlenné
váljon.
Vajon járható-e ez az út a műhold vételénél
is ? Ezt szerettük volna önök számára
kipróbálni. Egy kézileg állítható 20 Db-es
jelamplitudó-csökkentő egységet szereltünk
fel a vevő kimenetére. A tányérantennát a
Hotbird műholdra írányítottuk amely számos
erős transzponderrel rendelkezik (amikor
Európában fogják). A transzponderek között
mozogva
megtaláltuk
a
leggyöngébet.
Esetünkben ez a 12303 V, SR=27500,
FEC 3/4 volt. A táblázat és a graﬁkon
bemutatják vevőnk erő és minőség mutatóit,
amelyeket akkor kaptunk amikor forgattuk a
jelamplitudó-csökkentő egység gombját. Mi
teljes kapacitásának kb. ¾-ét használtuk fel,
ami 0-15 Db-t jelent.
Amint láthatjuk, a jel minősége jobb lett,
amint egy kevéssé csökkentettük a beltéri
vevőegység bemenetének erejét. Még -15Dbnél is sokkal jobb volt a jel minősége, mint
amikor egyenesben jött be. Ez bizonyítja,
hogy a műholdas tévé beltéri vevőegységei
sem mentesek az intermoduláció gondjától.
Ennek ellenére, hangsúlyoznunk kell itt,
hogy ez volt az EGYEDÜLI jel a Hotbird-ön,
amely eképpen viselkedett. Az összes többi
(amelyek eredeti jelminőség mutatója nagyobb
volt 60%-nál) egyszerűen csak megtartották
a kezdeti minőségmutató-szintet, míg a
nagyobb jelamplitudó-csökkentéssel vételük
rosszabbá vált.
Végül
is,
a
jelamplitúdó-csökkentő
csatolása a beltéri vevőegység bemenetéhez
nem egyetemes megoldás. Ennek ellennére,
ha Önök DX-elők (vagy szeretnének lenni)
akkor kellene hogy a jelamplitúdó-csökkentő
kezük ügyében legyen. Ha erős jelekkel
körülvett gyenge jelet szeretnének elkapni,
és annak minősége nem elég jó, hogy stabil
képet adhasson, akkor mielőtt felmásznának
a tetőre, hogy újraállítsák tányérantennájukat
illesszenek be egy állítható jelamplitúdöcsökkentő egységet a beltéri vevőegység
bemenete (LNB-IN) elé. Forgassák meg a
gombot és ﬁgyeljék meg a jelzésmutatót –
nagyon meglepődhetnek !

BEGINNER SECTION

Basic functions

Alap használati utasítás műhold
vevőegységekhez
Heinz Koppitz

Gyakran megtörténik, hogy olcsó műhold vevőegységet vásárolunk, használati utasítás nélkül
vagy egyszerűen elveszítjük a csatoltat, és nem tudjuk többé kezelni a vevőnket. Az emailek tucatjai,
amelyeket naponta kapunk az irodánkban világosan vannak megfogalmazva, és tanúsítják hogy
sok tulajdonosnak gondja, hogy kitalálja hogyan kell felhelyezni az új programokat, áthelyezni vagy
letörölni őket utasítás nélkül.
Ez a cikk segít majd önöknek abban, hogy
megtalálják
és
használják
vevőegységük
alapfunkcióit. Ezt követően, képesek lesznek
majd a többi, összetettebb funkciókat is használni
próba-szerencse alapon.
A műhold vevőegységek tévé jelek vételére
lettek tervezve, ami azt jelenti, hogy olyan tévékészülékekre kell őket kapcsolni, amelyeknek a
képernyőjét OSD jelvetítőként használhatjuk.
Tulajdonképpen a vevőegységek homlokrésze
az esetek többségében eléggé szegényesen
van ellátva és csak néhány gombjuk és egy
kijelzőjük van. Csak nagyon kevés vevőegység
képes a csatornaneveket és egyéb információkat
megjeleníteni az alfanumerikus kijelzőn keresztül,
néha pedig egyáltalán nincs is kijelző. Tehát, ha
rádiórajongók vagyunk be kell majd kapcsolnunk
a
tévé
készülékünket
a
vevőegységek
többségénél, hogy megtudhassuk, milyen
csatornát hallgatunk éppen pillanatnyilag.

A homlokrészek többnyire
nagyon szegényesen
felszereltek
Egyes vevőegységek rendelkeznek olyan
gombokkal, amelyek lehetővé teszik a távírányító
nélküli használatot, de ezek a gombok csak
másodpéldányai a távírányítón levőkének, egy
kivétellel. Egyesek közülük rendelkeznek kézi ki/
be kapcsolóval, amelyet néha a vevőegység hátsó
részén is megtalálhatunk. A többi gomb csupán a
csatorna le/fel, esetleg néha hangerősség le/felből áll. Ha van egy külön gomb a menübe való
belépésre, általában nem nagyon hasznos, mivel
nincsen numerikus billentyűzet a homlokrészen
s így egyáltalán nem juthatunk hozzá a menü
címszavainak nagy részéhez.

9 tűs RS232 dugaszon keresztül.
-A vevőegységek néha rendelkezhetnek egy
kézi ki/be kapcsolóval is.

Csatlakoztassuk a tévékészülékünket a SCART
kimeneten keresztül.
Amint a vevőegység az IF bemeneten
keresztül az antennára, a SCART kimeneten
pedig a tévékészülékre van csatlakoztatva,
bekapcsolhatjuk az utóbbit és képek fognak
megjelenni a képernyőn.
Abban az esetben ha régebbi tévét használunk,
amelyen nincs SCART vagy képbemenet,
akkor azt a vevőegység RF kimenetére kell
csatlakoztatnunk. Ebben az esetben először
meg kell keresnünk a megfelelő tévécsatornát
(ez Európában általában a 38-as csatorna). Néha
megtörténhet, hogy a vevőegység modulátora
és a tévé készülék, más-más modulációkat
használnak, és ilyen esetben a tévékészülék
beállításra szorul. Ebben az esetben szükségünk
van még egy tévé készülékre, hogy pontosan
beállíthassuk
a
vevőegységet
mielőtt
rácsatlakoztatnánk a másikra.
A Scart és a kép bemenetnek mindig képet
kell adnia, és ha nagyon szerencsések vagyunk
a vevőegységünk csatornajegyzéke már előre
volt programozva és azonnal elkezdhetjük a
műsorpásztázást. Azonban, ha valamilyen
idegen üzenet jelenne meg a képernyőnkön,

nem kell megijednünk – némely vevőegységnek
ugyanis szüksége van néhány másodpercre
mielőtt megjelenítené az első csatornát.
Általában ajánlatos, egy teljesen új rendszer
felújítás, ez segíthet abban bennünket,
hogy helyesen beállítsuk a vevőegységet, és
megtaláljuk az összes fellelhető új csatornát,
de legyünk óvatosak, mert szükségünk
van az eredeti távírányítónkra, ahhoz hogy
használhassuk készülékünk összes különleges
adottságát.
A Fő menü megnyitásához kíséreljük meg
megtalálni
a
Menu vagy Setup
feliratú gombot a
t ávírányítónkon.
Néha
előugrik
a Fő menü, ha
megnyomjuk az OK
gombot.
A beállítási eljárás
alapjában véve egy
és ugyanaz az összes
vevőegységnél, de
a szükséges menü
címszavak
néha
kissé
másképp
hangzanak.
1.
Keresés
(műholdak tájolása,
tr anszponderkiválasztás/-bevitel,
csatorna keresés)
2.
Szerkesztés
( a n t e n n a ,
transzponderek,
programcsoportosítás, -osztályozás és
–törlés)

Egy egyszerű
távírányító típus

Az összes dugaszolóaljzat
a hátsó részen található
Szerencsére van egy tulajdonság, amelyben
minden vevőegység hasonló, éspedig az,
hogy a dugaszolóaljzatok (amelyek szintén
szabványosítottak) mindegyik vevőegység hátsó
oldalán helyezkednek el. Rendesen, a vevőegység
akkor is használható, amikor csak a jelbemenet
és a képkimenet vannak csatlakoztatva.
-Az antennakábel a vevőegység jelbemenetére
van csatlakoztatva, amely általában az IF Input
vagy LNB-IN-nel van jelölve.
-A tévékészüléket a rajtalevő SCART
dugaszolóaljzaton keresztül csatalkoztatjuk a
vevőegységgel (legalábbis Európában).
-Minden más régió esetében, (például az
Egyesült Államokban) a sárga RCA kapcsolót
csatlakoztatjuk a képkimenetre.
-Egyes vevőegységek rendelkeznek RF
bemenettel az UHF frekvenciához.
-A hangjel, például a rádió kimenet esetén,
a fehér és a piros RCA (Sztereo) aljzatokon
keresztül érhető el.
-A számítógép rácsatolható a vevőegységre a
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Sok
Szabványos dugaszolóaljzatok a vevőfej és a hang

vevőegységen

megtalálható:

az

RS-232-es

dugaszolóaljzat a számítógépes beprogramozáshoz.

Az UHF kapcsolók (baloldalt) manapság ritkasággá
Az európai vevőegységeken általános: két SCART duga-

váltak, helyettük gyakoribb az S/PDIF dugaszolóaljzat

szolóaljzat a tévé és a videórekorder csatlatkoztatáshoz.

használata.

3.
Alapbeállítások
(nyelv,
képkimenet,
időbeállítás, PIN kód)
4.
Információ
(állapot,
gyári
állapot
visszaállítása, szoftver felújítás, játékok)
Mindenekelőtt be kell állítanunk a jelkivetítő
(OSD) használati nyelvét angolra. Ez segíteni
fog bennünket, a távírányítón megtalálni a megfelelő gombokat, amelyek felirata általában
angol nyelvű. Másfelől, elkerülhetjük a zavart,
mivel gyakran megtörténik, hogy a lefordított
menü címszavak idegen és félreérthető szöveget
tartalmaznak. A kézikönyvek is néha egy csomó
fordítási hibát tartalmaznak, amelyek nagyon
megnehezíthetik a kezdő számára a kézikönyv
megértését.
Miután beállítottuk az OSD használati nyelvét,
néhány további alapbeállítást kell elvégeznünk,
mint amilyen például az idő vagy a képkimenet
beállítás. Egyes vevőegységek ﬁgyelmeztetnek
bennünket, hogy egy pin kódot vigyünk be, (ezek
általában 0000 vagy 1234) hogy elérhessük
ezeket a menüket.
A következő lépésünk legyen a tisztogatás.
Ha használt vevőegyéget vásároltunk, lehetnek
benne százával régi csatornák, de még az új
vevőegység is tartalmazhat néhány elavult
adatot. Ebben az esetben nagyon hasznos teljes
gyári visszaállítást végeznünk.

A fontos gyári visszaállítás
rendszerint megtalálható
minden vevőegységben
A gyári visszaállítás lehetősége szinte minden
vevőegységben megtalálható, és rendszerint
csak a csatornákra vonatkozó adatokat és
bizonyos felhasználói beállításokat állít vissza, az
annyira fontos transzponder és műhold adatok

azonban nem törlődnek, mivel a vevőegység
használhatatlan lenne nélkülük. Feltéve azonban,
hogy a vevőegységet pár hónappal vagy évvel
ezelőtt készítették, ezek a transzponderadatok
nem lehetnek már túlságosan naprakészek,
és bizonyára szükségünk lesz arra, hogy új
transzpondereket adjunk hozzá, amelyeket
megtalálhatunk a SatcoDX jegyzékekben a www.
satcodx.com honoldalon.

Tegyük lehetővé a „csak
szabadon sugárzott (FTA)”
keresés változatot
Ha kizárólag FTA (szabadon sugárzott) adásra
beállított vevőegységünk van, amely nincs ellátva
CI perselynyilással vagy kártyaolvasó egységgel,
akkor hasznos lehet a csatornakeresésnél
a szabadon sugárzott (FTA) programokra
szorítkozni. Ezzel segíthetünk magunknak,
ellenőrzés alatt tartani a csatornajegyzékünket,
mert ha több különböző műholdat pásztázunk,
a vevőegységünk memóriája feltöltődhet a
nemkívánt és a kódolt csatornák százaival és
elveszíthetjük a memóriateret más szabadon
sugárzott programok számára, ugyanis a legtöbb
vevőegység memóriájának a kapacitása 3000
tévé és 1000 rádió csatornára szorítkozik.
Most aztán, hogy a legfontosabb funkciókat
beállítottuk, elkezdhetjük a vevőegységünk
ﬁnom beállítását.

Tegyük naprakésszé a
vevőegységünket a
számítógépünk és az
Internet segítségével
Sokkal
kényelmesebb
a
vevőegységek
csatornajegyzékét számítógépen felfrissíteni,

mint az egységen magán. Csatlakoztassuk össze
a vevőegységünket és a számítógépet egy RS232-es kábel (cross-over kábel) segítségével és
használjunk egy olyan programot, mint amilyen
a SetEdit, vagy más a gyártó által ajánlottatt,
ennek a munkának az elvégzéséhez. Néha ezek
a programok képesek közvetlenül átvinni az új
csatornajegyzékeket, például a SatcoDX-ről.
Közel minden egyes gyártó rendelkezik
honoldallal, amely rendszerint megér egy klikket.
Ha nem találnánk a vevőegységünk gyártójának
a honoldalát, próbálkozzunk meg valamely
Internet böngészővel vagy -enciklopédiával,
mint amilyen a Google vagy a Wikipédia, azonban
általában megkaphatjuk a megfelelő honoldalat,
ha betápláljuk a gyártó nevét, megtoldva a .com
végződéssel vagy a helyi ország mellékével.

Legyünk elővigyázatosak
amikor felújítjuk
vevőegységünk szoftverét
Végül egy nagyon fontos ﬁgyelmeztetés : a
gyártók időről időre új szoftver felújításokat
kínálnak a közelmúltban felfedezett újabb hibák
kiküszöbölésére vagy hogy a vevőegység könnyű
kezelhetőségét kiemeljék. Ha szerencsések
vagyunk, akkor a vevőegységünk képes lesz
elvégezni az automatikus felújítást a műhold
útján, ám a régebbi modellek többsége nem
rendelkezik ilyen képességgel. Meg kell tehát
látogatnunk a gyártó honoldalát, ott letölteni a
szoftvert és átvinni a vevőegységre az RS-232es dugaszolóaljzathoz csatolva a számítógépet.
Ez alkalommal olvassunk el a honoldalon minden
a gyártótól kapott információt, és ellenőrizzük
le, hogy valóban, a vevőegységünkhöz pontosan
illő szoftvert használunk-e. A rossz szoftverrel
tönkretehetjük a vevőegységünket.
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Technisat Digit 4S

Kis ezermester
Mindig

Technisat

ezelőtt, a csomagkihordó szolgálat kézbesítette

vállalatnak, hogy vásárlóit könnyen használható,

fő

tesztközpontunknak az új Digit 4S-t, és megpróbáltuk

ám erős vevőegységekkel lássa el. Néhány nappal

leellenőrizni, hogy az előbbi állítás igaz-e valóban.

Első

célja

volt

látásra,

a

német

azonnal

vevőik

ilyen

tapasztalatokat

csatornajegyzék

fokon és az ASTRA 2-őt a keleti

észrevehetjük, hogy a vevőegység

szerezzenek és ebben a Digit 4S

közvetlen a műholdon keresztül

28.2 fokon, valamint a DisiCon

kis méretű, csupán 205x130x35

sem kivétel.

frissíthető és soha többé nem kell

vevőfej sorozatokat (egykábeles

majd aggódnunk a jegyzékünk

megoldást). Továbbá, a megfelelő

inaktív csatornáit illetően.

LOF-értékek a C-sávhoz és a

mm-es, és ez igen kecsessé teszi,

A vevőegység első beindítását

úgyhogy biztosan minden nappali

követően, szépen megtervezett

szoba polcán helyére fog találni.

bevezető varázsló jelenik meg

Objektíven

az

új

Technisat

hogy

ez

a

Alapjában véve a vevőegység

körpolarizált vevőfejekhez előre

és segíti a felhasználót kis és

most

vevőegység nem kínál olyan sok

könnyen

érthető

lépésekben

a

a

sáv antennát akarunk bekapcsolni,

dugaszolóaljzatot

a

beállítási

folyamaton

képkimenet jele vagy a különleges

kézileg betáplálhatjuk a megfelelő

teszik,

keresztül. Először is, megmutatja

DiSEqC paraméterek beállíthatók

LOF-értékeket.

ﬁgyelembe

az OSD minden rendelkezésre álló

a főmenün keresztül, amely 6

nyelvét éspedig: az angolt, olaszt,

nagy fogalomkörre osztódik.

versenytárs
de

a

kis

véve,

a

mint

termékek
méreteit

gyártó

telhetőt

egyes

minden

megtett,

hogy

tőle
annyi

teljes

már

használatra

különleges

opciók

kész,

mint

vannak programmozva és ha S-

A
a

Technisat

felszerelte

vevőegységet

egy

ezt
olyan

spanyolt,

görögöt,

németet,

műhold-

csatornamemóriával, amely 5000

franciát,

törököt,

svédet,

jegyzék nem éppen naprakész

címszó kezelésére képes, ami egy

amennyit csak lehet és az összes

portugált,

perzsát,

lengyelt,

és csupán 20 európai műholdat

FTA-vevő számára elegendő, még

fontos jelen legyen. Mivel a Digit 4S

csehet,

tartalmaz,

akkor is ha motoros antennára

FTA-vevőegység, nem rendelkezik

úgyhogy

felhasználó

további 13 címszót táplálhat be

sem

megtalálhassa a neki megfelelőt.

kézileg. A Digit 4S támogatja

dugaszolóaljzatot

CI

kínáljon

perselynyílással,

fel,

sem

kártya olvasóegységgel. A csatolt

Az

magyart

és

minden

hollandot,

alapértelmezett

a

gombok

kényelmesen

véve
a

ennek

a

Általában
vevőegységnek

kidolgozásának

a

minősége

az

4S

nagyon pontosan működik, de

támogatja a DiSEqC 1.0-át, 1.2-

túlságosan lassú és a Digit 4S-

csak a szabadon sugárzottakra

őt és 1.3-at (USALS-t). Kellemes

nek közel 7 percre volt szüksége,

szorítkozva.

tudni

hogy

műholdakat
vagy

akarunk

különleges

fogni,

leellenőrzi,

ország nyelvéhez.

műholdról letölthető új frissítés

mint egy új műhold vevőegység
felszerelése és az, hogy óriási
kézikönyvet kell elolvasnunk ?
Évek óta a Technisat sikeresen
igyekszik megelőzni azt, hogy

mivel

DiSEqC

beállíthatjuk. Végül, a vevőegység

és mi lehet kevésbbé mulattató

kiábrándultunk,

közismert

alkalmazkodva mindig a vásárló

olyan összetett, hogy kétségbejt,

auto-

az összes létező programmal, akár

nagyon

telepítéskor szintén közvetlenül

berendezés, amelynek a kezelése

az

csatornapásztázást,

műholdak vételére. Ha további

különböző

Mi kellemetlenebb mint egy új

elkezdtük

csatornakeresést végezzen, akár

Európában

paramétereket használni, ezeket

Köznapi
használat

Amikor
kissé

csatolt használati utasítás több
kapható,

van csatlakoztatva.

kimenetet és kezeli a PAL és

fogva

nagyon jó benyomást tesz. A
nyelven

felhasználó

lehetőséget

nyújt az ASTRA és aHOTBIRD,

nyomkodhatók.

a

matikus

beállításánál

és

bár

a CVBS-t, RBB-ét és S-Video

jól

feliratozott

előprogramozott

antenna,

távírányító is nagyon kényelmes,
olvashatóan

Az

hogy

létezik-e

a

és felkéri a felhasználót, hogy

Ha

úgy

tetszik,

szintén

a

NTSC

jeleket.

hogy,

A

szintén

Technisat

Digit

támogatja

Multytenne-t,

az

ASTRA

műholdakat

átpásztázza, a csatornapásztázás

használhatjuk az ISIPRO rendszert,

amelyet a TELE-satellite magazin

pedig

amely

egy

már

műholdon közel 8.5 percbe telt,

csatornajegyzéket kínál több mint

bemutattunk és amely lehetővé

ami semmiképpen sem számíthat

370 címszóval a keleti 19.2 fokon

teszi, hogy egyszerre foghassuk

sebességi rekordnak. Egyébként

lévő ASTRA és a keleti 13. fokon

az ASTRA 1-et a keleti 19.2 fokon,

is a csatornapásztázásnak, mint

található HOTBIRD műholdról. A

az ASTRA 3A-t a keleti 23.5

tulajdonságnak

megoldása kulcsa abban rejlik,

fokon, a HOTBIRD-öt a keleti 13.

fontos szerepe, ﬁgyelembe véve
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előreprogramozott

előbbi

kiadásában

egy

80

transzponderes

nincs

annyira

TECHNIC

Manufacturer

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
TechniPark
D-54550 Daun / Germany

Homepage

www.technisat.com

Fax

+352-710-707959

azt a tényt, hogy használhatjuk az

transzpondereknél, ami messze

ISIPRO rendszert, amely naprakész

egy

csatornajegyzéket kínál, anélkül,

Minden egyes csatornaváltáskor a

hogy a programmokat előzőleg

vevőegység egy infó-sávot jelenít

le kellene pásztáznunk. A haladó

meg, amely kissé túlméretezett,

Contact

international@technisat.com

felhasználóknak a vevőegység a

de az EPG-adatok mellett számos

megfelelő PID-ek kézi bevitelének

fontos információt tartalmaz az

Model

Digit 4S

lehetőségét kínálja.

illető

Function

Digitális FTA műholdvevő egység

(Teletext, AC3 hang, ﬁlmfeliratok,

Channel memory

5000

stb.)

Satellites

33

A Digit 4S egy másik fénypontja
az

automata

EPG-pásztázás.

Lehetővé teszi, hogy a vevőegység

másodperc

alatt

csatornával

Más

van

kapcsolatban

vevőegységekkel

hasonlítva,

a

!

össze-

Technisat

Digit

letöltse az összes kapható EPG

4S

adatot a vállasztható műsorokból

vevőegységeknek,

és azokat helyileg elraktározza,

EPG-funkciók tényleg tökéletesen

tehát ha csatornát pásztázunk

működnek,

és megnyomjuk az EPG gombját,

vevőegység

az EPG adatok egy szempillantás

területen

alatt rendelkezésünkre állnak.

bennünket.

egyike

azon

amíg

kevés

FTA-

amelynél
számos

esetében,
néha

DATA

az
más

ezen

a

kiábrándított

Ezenkívül, még a mindennapi
használat mellett is, a vevőegység

A Digit 4S hangolója nagyon

nagyon jó benyomást tett ránk.
Az

Symbol rates

1-45 Ms/sec.

SCPC compatible

yes (tested with 1,327 Ms/s)

USALS

yes

DiSEqC

1.0 / 1.2 / 1.3

Scart connectors

2

Audio connectors

2 x RCA

UHF Modulator

no

0/12 Volt output

no

érzékeny, és képes a 4 és 5 dB

Digital audio output

yes (optical and coaxial)

gomb

megnyomásával

közötti hordozó-zaj arány (C/N)

EPG

yes

a

csatornajegyzék,

jeleit minden gond nélkül kezelni.

amely nagyon szépen tervezett és

Ráadásul, az „egyetlen csatorna

mutatja a jelenlegi EPG adatokat

hordozónként”

(ha

nagyon

OK

megnyílik

a

tartalomellátó

leadta

őket) minden egyes csatornához

értékkel

és

nem

egy

kis

ablakhoz.
ezt

előbemutató
Természetesen

lecsökkenthetjük

kedvenc

csatornáinkra

csoportosíthatjuk

őket

a

a

két

műsor

között,

neki

gondot,

transzponderünket a PAS12-őn,
a keleti 45. fokon, 1320 Ks/s
adatsebességi értékkel.
30 különböző időzítő bejegyzés

szintén

csatornaváltási

egyáltalán

jelentettek

a
a

180-250 VAC, 50 Hz

adatsebesség

(SR)

vagy

vevőegységnek

fénypontja

alacsony

Power supply

jelek

sikeresen tudta kezelni a teszt

tartalomellátók szerint.
Ennek

(SCPC)

C/Ku-Band compatible yes

a

sebesség
különböző

és

egy

beépített

Teletext-

dekódoló kerekíti ki ennek az
új

vevőegységnek

a

Az üzembehelyezési varázsló

Az infó-sáv

Antenna tájolás

A Főmenü

EPG

Csatornakeresés

tökéletes

képét.

Szakértői vélemény
+

A Technisat Digit 4S nagy könnyen használható,
ám erős vevőegység, amelynek használata még az
abszolút kezdők számára sem jelent gondot. A szilárd
funkciói és ötletes sajátosságai alapján eszményi
vevőegység, mindennapos használatra, a nappali

Thomas Haring
TELE-satellite
Tesztközpont
Ausztria

szobánkban. Figyelembe véve a kis méretét, a Digit
4S használható sátorozásokon, utazásokon vagy hétvégi házunkban.

-

Nincs.
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Matrix Java

valamivel
(7-el)
magasabbak
voltak a SatcoDX műholdlistán
található szimbólum sebességértékeinél. Teszteltük a Matrix
Javát a PalapaC2-őn (keleti
113.0 fokon) és azt találtuk,
hogy nem fogja az összes aktív
transzpondert, csupán néhány
gyengébb jel jutott el hozzá.

A lapos vakpásztázó FTA
beltéri vevőegység
A PT Stella Satindo vállalat, amelynek székhelye
Jakarta, Indonézia a műholdas felszerelés széles
választékat kínálja MATRIX védjegy alatt. Az

A
vevő
nagyon
elegáns
tervezésű, ezüstszínű dobozával
és
fekete
homlokpaneljével.
LED jelkijelzővel rendelkezik a
csatornakijelző ablak melett. A
hálózati kapcsoló indító gomb
a
homlokpanel
baloldalán
helyezkedik el, míg a jobboldalon
hat kis gombot találunk, amelyek
lehetővé teszik a teljes irányítást
: csatorna fel/le, hang fel/le,
menü- és Ok-gomb. A beltéri
vevőegységet RF és AV RCA
kábelekkel forgalmazzák.
Csupán három menü-nyelv áll
rendelkezésre : angol, kínai és
indonéz. A használati utasítás,
amely
a
tesztelt
egységgel
érkezett csupán indonéz nyelven
volt írva. Sok ábrát tartalmaz,
nagyon hasznos a kezdők számára
és megmagyarázza az összes
alapfogalmat.

Mindennapi
használat

A Matrix Java 4 műhold tv/rádió
csatornájával
előprogramozva
érkezik, és kész arra hogy
négy
vevőfejjel
(LNBF-fel)
használhassák egy tányérantenna
rendszerben, amint ez általában
szokásos Indonéziában : a Diseqc
1.0 kapcsoló által a következő
műholdak
kapcsolahatók
:
PalapaC2 (keleti 113.0 fokon),
Telkom1 (keleti 108.0 fokon),
Asiasat3S (keleti 105.5 fokon) és
az Asiasat2 (keleti 100.5 fokon).
Örömmel

+

jegyeztük

meg

Végezetül

indonéz TELE-satellite irodának alkalma volt
tesztelni a digitális műholdvevőik egyikét, a MATRIX
Java modellt.

Vak-pásztázó
képességével
ez a beltéri vevőegység nagyon
gyorsan képes volt felfrissíteni
a csatornák listáját, anélkül
hogy kézileg kellett volna újabb
csatornákat hozzáadnunk. Ez a
Matrix Java gazdaságos választás
kezdők számára és egy nagyon
jó választás a forrás-vadász
DXelők számára alárendelt beltéri
vevőegység szerepében.

gyors csatornaváltását. Csupán
1 másodpercet kell várni mielőtt
megjelenne a kiválasztott csatorna
a tévé képernyőjén. Az Info gomb
megnyomásával megjelennek az
összes, a kiválasztott programmal
kapcsolatos műszaki paraméterek
: kép, hang, PCR és teletext PIDEek, ha vannak.
Minden tipikus LOF-ot támogat
és a kevésbbé jellemző adatokat
kézileg be lehet állítani ami
lehetővé teszi bármely Ku-, C- és
S-sáv jel vételét. Az univerzális
LNBF, a DiseqC 1.2 és az USALS
nincsenek támogatva. A teszt
akadálytalanul
végrehajtható
volt a Matrix Javával egy S-sáv
műholdon (Cakrawarta, keleti
107.7 fokon) ugyanúgy mint egy
K-sáv műholdon (Measat, keleti
91.5 fokon). Ennek ellenére ez
a két műhold tartalmaz kódolt
előﬁzetéses
tévé-csatornákat
is, a Matrix Java viszont csupán
szabadon
sugárzott
(FTA)
programok vételére képes beltéri
vevőegység.

TECHNIC

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

DATA

Vak pásztázás

Sajnos a Matrix Java nem
rendelkezik
transzponder
listával, de ezt a hiányt vakpásztázó képességgel pótolja. Ez
a vak-pásztázás két lépésből áll.
Először le kell pásztáznia az aktív
transzpondereket, majd azután a
csatornákat.
A tesztünkön a vak-pásztázás
ugyancsak gyors volt. A kapott
értékek azonban a vártaknál

Fax

+62-21-54373833

Email

sales@stella.co.id

Model

Matrix Java

Function

Vak-pásztázó FTA
beltéri vevőegység

Channel Memory

1000

Satellites

no

Symbolrate

2 - 45 Mbps

DiSEqC

1.0

22 kHz switch

yes

USALS

no

Programmable 0/12v

no

Scart connectors

no

V/Audio Output

3 X RCA

Digital Audio Output

no

Color systems

PAL, NTSC

S-VHS Output

yes

RF Modulator

yes (ﬁxed VHF: 210 MHz)

SCPC Compatible

yes

EPG

no

Teletext

no

Power Supply

80 - 270 VAC

Power Consumption

20 W (max.)

Szakértői vélemény

Gyors
csatorna
képességgel.

pásztázás

a

vak-pásztás

-

Nincsenek támogatva : Univerzális Ku-sáv LNBF,
DiseqC 1.2 és USALS
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Vincent Witjhun
TELE-satellite
Tesztközpont
Indonézia

Fő menü indonézül

Kereső menü

Praxis Tip

SATELLITE RECEPTION

Gyújtópontban a
C-sáv és a Ku-sáv
Vevőfej zöldséges
konzervdobozból
Ingo Salomon
Mire jó a zöldséges konzervdoboz ? Tehát hogy is van ez : nyissuk fel
konzervnyítóval és kanalazzuk ki a tartalmát és együk meg ebédre. Tisztítsuk
meg az üres dobozt és használjuk fel azután a kombinált vevőfej elkészítéséhez.
Vegyünk egy rézcsövet a vaskereskedésben, olyant, amit a fűtőrendszerben
használatos és már neki is kezdhetünk.
A valóságos életben használt vevőfej az 1.80mes tányérantennán a keleti 72. fokon lévő PAS4
vételéhez
Sok műhold van, amely sugároz jeleket
mindkét sávon, a C-sávon is és a Ku-sávon
is. Ha van már egy nagy antennánk nem fog
sok időnkbe kerülni a meglévő rendszert
megváltoztatni, hogy mindkét frekvenciasávot
foghassuk.
Minden egy 65 mm átmérőjű zöldséges
konzervdobozzal kezdődik. Vegyük le a fedeleit
mindkét oldalról. Fúrjunk egy akkora lyukat a
konzervdoboz oldalán, hogy becsúszhasson
rajta a 20 mm-es rézcső. Erősítsünk egy 90
fokos rézkönyököt a rézcsőre a konzervdoboz
belsejében. A másik vége megy majd a Ku-sáv
vevőfejbe. Fontos megjegyezni: a rézcső nem
lehet hosszabb 80 mm-nél, az átmérője pedig
17 mm-nél nagyobb – ezt a vétel frekvenciája
határozza meg így. Magasabb rezgésszám
– kisebb átmérő.
Ennek a kézműves terméknek a felszerelése
bizonyos érzéket kíván. A C-sáv vevőfeje lesz
először beállítva egy C/Ku-sáv műholdra, mint
amilyen például a PAS4 a keleti 72. fokon,
Dél-Afrikában. A zöldséges konzervdobozt
helyezzük a C-sáv vevőfejre és lassan
forgassuk, amíg a C-sáv jele legerősebb lesz.
A konzervből kiálló rézcsövön keresztüli vétel
ereje természetesen egy kissé gyengébb,
de forgatva a dobozt megfogjuk találni azt a
helyet ahol a veszteség legkisebb.
Következő dolgunk, hogy erősítsük a Kusáv vevőfejet a rézcső kiálló végére és addig
forgassuk, amíg meg nem találjuk a helyet,
ahol a legjobb a jel vétele. Végül egyszerűen
erősítsük fel a DiSEqC kapcsolót, úgy hogy
csak egy vezeték vezessen a vevőegységbe és
már kész is. A fogható csatornák száma nagyon
megnövekedett különösebb nagy befektetés
nélkül : egy C-sáv vevőfej 45 euróért (17K),
egy Ku-sáv vevőfej 20 euróért (0.4dB-es)
és még néhány kellék 5 euróért, amelyek
nagy részével a barkácsoló valószínűleg már
rendelkezik a szerszámládája fenekén.
Megjegyzés
:
természetesen
ez
a
kombináció tendenciát mutat a jelszint
csökentése
irányában,
de
csak
egy
frekvencia tartományban, az individuális
(egy műholdcsoportra írányított) vevőfejhez
viszonyítva. De ez a veszteség, úgy látszik
nem haladja meg a kb. 10%-ot.

Képfelvétel a Pas4-ről a C-sávban...

...és ugyanerről a műholdról Ku-sávban
Egy pillantás annak
belsejébe, ami
valamikor zöldséges
konzervdoboz volt.
A szorítókapcsot
később arra
használtuk, hogy
a C-sáv vevőfejhez
erősítsük.

Ez egy zöldséges
konzervdoboz volt!
A Ku-sáv vevőfeje
rézcsőre van szerelve,
amelynek van egy 90
fokos könyöke.

A teljes C/Ku-sáv
együttes.

A C/Ku-sáv műholdak
minimális 42dBW-tal
sugároznak ezeken
a területeken. A
zóna központjában
akár 261 digitális
szabadon sugárzott
csatorna fogható. A
kivüleső régiókban
ez a szám visszaesik
33-ra.
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Digitális/analóg tévé-, műhold- és kábel- jelelemző készülék

Promax TV Explorer

Minden egy helyen
Nagy, nehéz és drága: ezek a jelzők jutottak
ezidáig többségünknek az eszébe, amikor szó esett a
jelelemzőről. A spanyol Promax vállalat megmutatta,
hogy a tények másmilyenek is lehetnek. Nem sokkal
ezelőtt halottunk a legújabb modeljükről, a Prodig
5 TV Explorer-ről, és természetes, hogy szerettük
volna ha egy mintadarabot küldenek nekünk próbára

Amint a Promax-tól várható volt,
nagyon jó benyomást tett ránk
ennek az egységnek a kivitelezése.
A
váza
gumiborítású,
hogy
segítse megvédeni a készüléket a
károsodástól, és egyúttal lehetővé
teszi a könnyű felállítását. A csomag
tartalmazott még egy műanyag
szállítódobozt, hogy megvédje a
műszert a nedvességtől és portól,
egy erőforrást, egy töltőkábelt a
gépkocsihoz, valamint különböző
cserélhető dugós kapcsolókat és
egy használati kézikönyvet angol,
francia és spanyol nyelven.
Könnyű
súlya
ellenére,
a
beépített Litium elem 3.5 óra
hosszat képes árammal ellátni a
Prodig 5-öt. Ez kivételesen hosszú
idő, ha összehasonlítjuk a nagyobb
testvéreivel.
A homloklap hordoz egy 5
hüvelykes TFT színes képernyőt,
négy állapotjelző LED-et, fel/
le/bal/jobb kurzorkészletet és
12 nyomógombot a jelelemző

iziben. Az annyira várt csomag néhány nappal ezelőtt
érkezett meg. Gyorsan kicsomagoltunk mindent, és
egy 23x16x7.6 cm-es jelelemző készüléket tettünk
az asztalra. Megszoktuk, hogy olyan jelelemző
készülékeket látunk, amelyek mérete kétszer
ekkora, ennek pedig még az 1.9 kg-os súlya is
tényleg pehelykönnyű volt.

különböző funkcióinak ellenőrzéséhez. Természetesen a gombok
úgy vannak tervezve, hogy a
nedvesség és a por ne kerülhessen
mögéjük. Egy szabályozó gomb a
frekvencia változtatására szolgál
és használható ki/be kapcsólóként
is. Az antenna csatlakozó az egység
tetején található, és használható
nemcsak a műhold- hanem a földiés vezetéki jelek részére is. A
gyártó még arra is gondolt, hogy
beiktasson egy Scart csatlakozót
a doboz bal oldalán, amelyen
keresztül a jelenlegi lejátszás
kimeneti jele rendelkezésünkre
áll
és
külső
jelek
szintén
rácsatlakoztathatók. Egy RS-232es csatlakozási pont van a hátlapra
szerelve a mérési eredmények
számítógépbe juttatásához és új
szoftver felhelyezéséhez. Sajnos, a
csatolt használati kézikönyv eléggé
ösztövérnek tűnt, és valóban csak
a műszer fontosabb adottságai
rövid leírását tartalmazza.
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Köznapi
használat
A Promax ki akarta használni a
mind jobban növekvő digitalizációt,
és ezért komoly ﬁgyelmet szentelt
a
vevőegység
DVB-S,
DVBC és DVB-T kompatibilitására.
Egy analóg földi hangolóval is
rendelkezik,
amely
támogatja
a PAL, NTSC és SECAM TV
szabványokat. Az OSD (képernyő
képernyő) megtalálható angol,
német, spanyol, francia vagy olasz
nyelven, miközben egy integrált
fényérzékelő
automatikusan
ellenőrzi a képernyő kontrasztját
és világosságát a legkedvezőbb
olvashatóság biztosítása végett.
Miután rövid idő alatt átfutottuk
a kézikönyvet, mindenki közeli
ismeretséget kötött a könnyen
olvasható és a magamagyarázó
gombok elemi funkcióival. Ha
TV Explorer összes funkcióját

hasznosítani szeretnénk, nagyon
sok „gyakorlati tanulásra” lesz
szükségünk, mivel a használati
kézikönyv képtelen megválaszolni
túl
sok
részletekbe
menő
kérdésünket.
Természetesen az első lépés
az
lenne,
hogy
kiválasszuk
a jel típusát, amelyet mérni
szeretnénk. Innen a színképelemző
képernyőjéhez vezet az útunk. Úgy
az analóg földi, mint a DVB-T és
DVB-C jelekkel, az aktív csatornák
azonnal láthatókká válnak csúcsok
alakjában,
a
képernyőn.
A
műholdas vételi módban először
a helyes kapcsolási feszültséget
kell kiválasztanunk a megfelelő
sávhoz, majd valamilyen DiSEqC
paramétereket is. A TV Explorer
biztosíthat ellátást 5, 13, 15,
18, 24 voltos valamint 13 és 18
voltos 22kHz-es jellel kombinált
feszültséggel. Szükség esetén
a jelelemző rácsatolható külső
erőforrásra.
A TV Explorer kimutathatja
a vevőfej vagy a multiswitch
jelenlegi áramfogyasztását, ami
egy különösen érdekes adottság.
A
többvevőfejes
rendszerek
részére a TV Explorer tartalmazza
a DiSEqC 1.0 protokolt (eljárási
utasítást) valamint, a DiSEqC 1.2őt a motoros antennák részére.
Sajnos, a DiSEqC 1.1 és 1.3
(USALS) nincsenek támogatva.
A
TV
Explorer
színkép
képernyője két különböző módban
használható. Az első módban
a képernyő lassítva működikés
egy
általános
képet
képez
lassúbb mérési sebesség mellett,
amely nem mutathat ki minden
gyönge jelet. Az Align módban, a
színkép képernyő kezdetben lett
létrehozva és utánna naprakészen
tartva, sokkal gyorsabb iramban,
ami eszményivé teszi a ﬁnom
beállítások elvégzésére. Ezen kívül
ebben a módban, a jelerősség
hang alakjában is megjeleníthető.
A kurzor gombok felhasználhatók
arra, hogy felnagyítsunk egy
egyedi
frekvencia
tartományt
vagy arra hogy helyretegyük a
jelerősség képernyő Y-tengelyét.
Az alapbeállítások elvégeztével,
kiválaszthatjuk az első frekvenciát,
amelyet
később
sokkal
közelebbről tudunk megvizsgálni.
A frekvenciaválasztás vagy az
írányító fej/gomb, vagy közvetlenül
a beépített 10 gombos billentyűzet
kezelésével történik. A betáplált
frekvencia lehet akár egy letöltési
frekvencia vagy akár egy közvetítő
IF-je. A földi jelek esetében a
jel kivállasztása lehet annyira
egyszerű, hogy csak a helyes
csatorna számot kell betáplálnunk.
Digitális
módban
elegendő
megnyomnunk a TV Explorer

pásztázó (Scan) gombját, hogy
további értesüléseket szerezzünk
a
kiválasztott
jeltovábbítóról/
frekvenciáról. Ha analóg jelről
van szó, akkor a műszer felimeri,
és ezt a megfelelő státusz LED
kivilágításával mutatja meg.
Mivel nincs beépített analóg
műholdhangoló, a kép és a hang
csak földi módban kijelezhetők.
Műhold módban, csak a mérési
adatok vannak kijelezve. Ha digitális
jeltovábbítóról van szó, akkor
beindul a TV Explorer automatikus
pásztázó berendezése. Az érkező
adat sebességérték (SR), a FEC
és a jeltovábbító egyéb kritikus
adatai rövid időn belül fel lettek
ismerve. A TV gomb benyomására
megjelennek
az
üzenettárolót
ﬁgyelő programok (PMT-ék) és
megjelenik a csatornák jegyzéke
valamint az első fogható csatorna. A
TV Explorer egy könnyen olvasható
Infó-sávot használ, nem csak az
olyan információk megjelenítésére
mint a PID-ek és a felbontás,
hanem az olyanok megjelenítésére
is mint a
pillanatnyilag mért
adatsebesség, a szolgálatellátó, és
a csatorna kódolási módok.
Ez
könnyűvé
teszi
annak
azonosítását,
hogy
melyik
műholdon értünk talajt miközben
az antennát tájoltuk. Egyébként az
is segítene, ha gyors szempillantást
vethetnénk egy olyan frekvencia
jegyzékre, mint amilyet a www.
satcodx.com –on találhatunk.
A TV Explorer támogatja a
VBER, a C/N, a jelerősség, a MER
és a CBER méréseit és segít a
ﬁnom hangolásnál. A VBER (Viterbi
hiba-bit
arányszám)
mérése
kimutatja a hiba bitek számát a
Viterbi hibajavítás után, amig a
hordozó/zaj arány (C/N) kimutatja
a zajgörbét. A MER a modulációs
hiba-arányszám és a CBER pedig a
hibabitek száma a hibajavítás után.
Mindezekaz adatok bemutathatók
egy
könnyen
megérthető
graﬁkonon, amíg a többi értékek
minimálisak és a graﬁkon aljának
közelében talállhatók.
Hogy a dolgok még könnyebbek
legyenek, a felhasználó betáplálhat
számos különböző műhold proﬁlt
(több már előre van programozva
a műszerben). Bizonyos mértékű
találgatással jár a multifeed
rendszer beállítása többszörös
csatlakozókra, mivel a TV Explorer
felhasználva a tárolt proﬁlokat
automatikusan átállítja magát a
helyes DiSEqC-re, polarizációra és
sávbeállításokra.
Ezenkívül, hogy ez a doboz
jelelemzőként használható, a TV
Explorer érdekes eszköze lehetne
a szívós programvadásznak. Hála a
színkép képernyőnek, az új jeleket
megtalálhatjuk olyan gyorsan,

ahogy megjelennek és az Autoscan
funkció segítségével felismerhetjük
és azonosíthatjuk őket. A kép és
hangon kívül, a jel minden kritikus
adata, mint amilyenek a PID-ek, az
FEC, az érkező adatsebesség érték,
a felbontás, az adatsebesség, a
tévészabvány, stb, meg vannak
jelenítve a képernyőn. Sajnos
nem lehetséges az MPEG 4:2:2
jeleket megjeleníteni. A DVB-T és
a DVB-C jelek, valamint az analóg
földi jelek kezelése is éppen olyan
egyszerűen és szakszerűen van
elvégezve. A kis TV Explorer
képességei korlátlanoknak tűnnek
itt is.
Hogy megfelelően teszteljük
a TV Explorert, rákapcsoltuk
egy USALS antennára és nagyon
meglepődtünk.
Kis
súlyának
és
méretének
következtében,
valamint
a
praktikus
védődobozának, ez a műszer
(ellentétben a nagyobb rokonaival)
kítűnő az antennatájoláshoz a
nehezen hozzáférhető helyeken.
Mivel a jelelemző nem DiSEqC
1.3 kompatibilis, mi egyszerűen
integrált USALS-al ellátott FTA
vevőegységet használtunk és a
képjelet a jelelemzőre írányítottuk
a beépített SCART csatlakozón
keresztül. Egy gombnyomással
képesek
voltunk
oda-vissza
kapcsolni a mérési eredmények és
az FTA vevőegység között. Ennél
már könnyebb nem is lehetne.
Dicsérnünnk
kellett
szintén
a gyártó hozzáértő és gyors
válaszadásra
képes
műszaki
támaszcsoportját.
Miután
egy
műszaki
kérdést
névtelenül
feltettünk, örömmel mondhatjuk,
hogy megkaptuk a kívánt és
mindenek előtt helyes választ 24
órán belül.
Kétségtelen: a TV Explorer a
jövőben a TELE-satellite Teszt
Központ kedvenc eszköze lesz.

Mérési eredmények

A keleti 13. fokon lévő Hotbird
vizszintes magas sávjának a
képfelvétele

Az érkező adat sebességérték
(SR) és az FEC automatikus
felimerése

Jelkijelzés DVB-S módban

TECHNIC
DATA

Manufacturer

Promax Electronica, S. A., Barcelona, Spain

E-mail

promax@promax.es

Tel

+34-93-260 20 02

Fax

+34-93-338 11 26

Model

Prodig-5 TV Explorer

Function

Proﬁ digitális/analóg tévé-, műhold- és kábel- jelelemző készülék

Frequency Range

Band 1: 45-865 MHz

Measurement Range

Terrestrial: 10-120 dBuV

Band 2: 950-2150 MHz
Satellite: 30-120 dBuV
Accuracy

Terrestrial: +/- 1.5 dB
Satellite: +/- 2.5 dB

Monitor

5” TFT Color Screen

Color Systems

PAL, NTSC, SECAM

TV Standards

M, N, B, G, I, D, K and L

QPSK Symbolrates

2-45 Msps

Power Supply

Li-Ion 7.2V/11Ah
3.5 hours Operation without Recharge
3.0 hours Recharging Time

Operating Temperature

5-40°C

Szakértői vélemény

Measurement Antenna align
Mode
Mode
(ms)

+

A TV Explorer kivételesen jól használható,
pehelykönnyű és kompakt jelelemző készülék,
amely rendelkezik mindazzal, ami egy korszerű
tesztelő felszereléstől elvárható. Zavar nélkül
kezelt bármilyen digitális jelet és képes dülőre jutni
Thomas Haring
az analóg földi jelekkel is. Könnyen és logikusan
TELE-satellite
kezelhető és ha egyáltalán jelentkezne valami gond, Tesztelő Központ
Ausztria
azonnal segítségünkre siethet a gyártó elsőrendű
műszaki támaszcsoportja. A TV Explore nem csupán
egyszerű eszköz lehetne egy szakember számára, hanem úgyszintén
kitűnő adaléka lehetne valamely műholdhobbis tesztelő felszerelés
tartódobozának.

-

A használati kézikönyv csak általános képet ad a TV Explorer
alapfunkcióiról. A gyártónak meg kell fontolnia hogy ezen a téren
elvégezzen bizonyos tökéletesítéseket.

Terrestrial
8 MHz
16 MHz
32 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
500 MHz
Full

210
264
440
242
462
510
632
932

122
188
114
90
138
228
280
257

Satellite
16 MHz
32 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
500 MHz
Full

144
348
348
416
600
610
714

144
144
348
228
224
352
470

A TV Explorer színképelemző
reprezentatív statisztikai felvételértékei
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Satellite Dish

A toroid tányérantenna
Észak-Amerikában

Egy tányérantenna és
sok műhold
Ha rendszeres olvasója volt a TELE-satellite
magazinnak az utóbbi öt évben, akkor ismernie
kellene a Wave Frontier T90 toroid műhold antennát
és minden egyéb vele kapcsolatos adatot. Az előző
vélemények nagy része a T90-essel kapcsolatban az
Európába való telepítésekre vonatkozott. Képességei

A T90-es
antenna

Szeretnénk, ha azok akiknek
nem ismerős a T90-es, egy
kevés
időt
rászánnának
és
megismerkednének
vele.
A
Wave Frontier T90-es rögzített
toroid Ku-sáv műhold antenna.
Az ami megkülönbözteti a többi
rögzített
antennától,
az
az
hogy többforrású (multifeed)
antenna. A multifeed antenna
olyan, amelyre több mint egy
LNB csatolható. Természetesen
átalakíthatunk egy szabványos
rögzített antennát, úgy hogy
képes legyen egynél több LNB
felszerelésére, de akkor az
LNB-ék egyike lehetne csupán
az
antenna
gyújtópontjában.
A többiek mind e gyújtópont
vagy egyik vagy másik oldalára
kerülnének és nem kaphatnának
annyi jelet mint a központi LNB.
Bár ez a módszer működhet,
rendszerint nem tudunk több
mint egy vevőfejet (LNB-ét)
felszerelni a központi LNB mindkét
oldalára, mert túl sok jel elvész.
A szabványos tányéranntenna
reﬂektora egyetlen gyüjtőpontba
összpontosítja
a
beérkező
műhold jelet.
A toroidantenna reﬂektora,
viszont a jeleket nem egy
gyújtópontban,
hanem
egy
vonalban
összpontosítja.
Minden vevőfej (LNB), amely a
fókuszvonalon van elhelyezve,
olyan mintha annak a műholdnak
a gyújtópontjában volna, amelyre
rá van irányítva. És ez a T90-es
toroidantenna szépsége: olyan
sínnel van ellátva, amelyre
több LNB szerelhető fel. A
sín elég hosszú ahhoz, hogy
lehetővé tegye a 40 fokos ívben
található
műholdak
vételét.
Mindaddig amig az antenna
tökéletesen függőleges árbocra
van felszerelve és a polarizátor
ﬁnom
szabályzója
helyesen
van beállítva az antenna vázán,
csupán
egy
műholdra
kell
beállítani
a
tányérantennát
és az összes többi műhold,
amelynek vételét megkívánjuk
könnyedén beáll a helyére. A sín
rovátkákkal van ellátva úgyhogy

itt Észak-Amerikában valójában sohasem lettek
kipróbálva. Rövid vizsgálódás után kiderítettük,
hogy a T90-es a világ ebben a részében is kapható,
s ezért úgy gondoltuk, hogy nem lenne rossz ötlet
megnézni mire képes itt.

őket a sinen a megfelelő helyre, az
antenna minden további állítása
nélkül. Az SBS6 az AMC5-től 5
fokkal keletebbre helyezkedik el,
ezért ebből az okból kifolyólag a
második LNBF-et 5 fokkal jobbra
az elsőtől helyeztük a sínre, hogy
képesek legyünk csatlakozni az
SBS6-ra. Tehát a Pansat dobozát
(beltéri vevő egységét) az SBS6
egy ismert aktív transzponderére
állítottuk (12.006 GHz, V, SR
6890), a sínre helyeztük a
második LNBF-et és ﬁgyeltük a
jel minőségét a kijelzőn, amint
csúsztattuk az LNBF-et a sinen.
Meggyőződhettünk, hogy a jel
varázslatos módon megjelent,
amikor az LNBF elérte az 5
fokos rovátkát a sinen! Az LNBF
úgy lett beállítva, hogy elérje a
maximális 60%-os jelminőséget.

az LNB-éket könnyen el tudjuk
helyezni. Például, ha az első
műhold a nyugati 91. fokon van,
az utánna következő pedig a
nyugati 97. fokon, állítsuk be a
tányérantennát először a nyugati
91. fokra, a második LNBFet toljuk el az első LNBF-től 6
fokkal jobbra a sinen (miközben
szembenézünk az antennával). A
második műhold jele azonnal be
fog ugrani.

A T90-es
működés
közben

A következő megválaszolandó
kérdés kétségtelenül az hogy:
„Mit tehetünk ezzel itt ÉszakAmerikában?”.
Hogy
ezt
a
kérdést megválaszolhassuk be
kellett szereznünk egy T90es toroidantennát. Ezúttal is
segítségünkre siettek barátaink
a
Sadoun
Satellite
Salesből,
az
Ohio-i
Hillard-ból.
Elláttak bennünket egy T90es tányérantennával valamint
négy Sadoun KUL1, szabványos,
egykimenetelű Ku-sáv LNBF-el.
Ezek 0,4 Db zajtényezővel, 10.750
GHz helyi oscillátor frekvenciával
és keskeny alakkal rendelkeznek,
amelyek tökéletesen alkalmassá
teszik
őket
a
T90-eshez.
Vevőként egy Pansat 6000 HXC
iker tuneres (hangolós) változatát
használtuk.
Amikor egy toroid antennát
állítunk fel, mindig jó ötlet időben
meghatározni milyen műholdakat
szeretnénk vele fogni. Ily módon
előre meghatározhatjuk, hogy
a választott műholdak közül
melyik legyen a központi. Az
AMC3, AMC5, SBS6 és az AMC9et választottuk a tesztjeinkhez.
Az AMC5-öt használtuk központi
műholdként, és felszereltük az
első LNBF-et a T90-es sínjének
közepére (a sin 0. fokára). A
Pansat
vevőt
beállítottuk
a
New-York Net mux-ra 12.182
GHz-re (H, SR 23000). Ekkor
a T90-t beállítottuk maximális
jelminőségre
és
ugyanakkor
megbizonyosodtunk,
hogy
a
polarizátor ﬁnom szabályzója
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Ron Roessel, a TELE-satellite kiadója LNBF-ek felszerelése közben a Wave Frontier
T90-es multifeed toroid tányérantenna sínjére a TELE-satellite Teszt Központban, New
York külvárosában.

pontosan volt beállítva. Maguk
az LNBF-tartók rendelkeznek
többféle beállítási lehetőséggel,
amelyek
segítik
a
jelek
maximálissá
tételét.
Néhány
ﬁnom beállítás után sikerült
60%-os jelminőséget kapnunk.
A műhold Smart pásztázása
(másnéven
Vak
pásztázása)
felfedett
jónéhány
további
aktív
továbbító
egységet
(transzpondert). Nyilvánvalóan
a T90-es helyesen lett ráállítva
az
AMC5-re.
Ezt
követően
szerettünk volna átállni más
műholdakra is. És itt mutatkozott
meg
ennek
az
antennának
az erőssége. Ha a T90-es
helyesen lett felszerelve az első
helyre, akkor további LNBFeket helyezhetünk rá a sínre és
egyszerűen
odacsusztathatjuk

További két LNBF-et helyeztünk
és állítottunk rá az AMC3-a és
az AMC9-re. Mindkét esetben
csupán végig kellett siklatni az
LNBF-et a sinen, amíg el nem érte
a számára kijelölt helyet. Erős
jeleket ﬁgyeltünk meg mindkét
műhold irányából.
A Wave Frontier T90-es toroid
antenna
az
értesüléseknek
megfelelően teljesít. Egyetlen
rögzített
tányérantenna
lett
felhasználva, hogy egyidejűleg
befogjon négy műholdat és
kivételes jelmínőséget biztosítson
a négy műhold mindegyikéről.
A Pansat beltéri vevő egység
könnyedén váltott ezek között a
műholdak között a DiseqC 4X1
gomb segítségével. Azonban ez
az antenna nem csupán négy

Szakértői vélemény

Az LNBF tartó jobbrabalra
mozgatható
a
sínen. Egy kis csavar
segítségével rögzíthető.

+

Egy tanyérantenna, amelyet nagyon könnyen lehet
több vevőfejjel felszerelni.

-

A gyakran használt 2 fokos köz Észak-Amerikában
egyedül a vevőfejek mozgatásával érhető el.

LNBF használatára korlátozódik.
A sinen még nagyon sok hely van
további LNBF-ek számára. Tehát,
ha több mint négy műholdat
akarunk fogni, egyszerűen további
LNBF-eket kell hozzáadnunk és
pontosan beállítanunk a sinen.
Egy dolgot azonban szem előtt
kell tartanunk : az LNBF-tartók
szélessége
határozza
meg
milyen közel lehet egymáshoz
két műhold. Amint kiderült, a
műholdak 3 vagy ennél több
fokra kell legyenek egymástól
: az LNBF-tartók nem lehetnek
3 foknál közelebb egymáshoz.
Sajnos, a Ku-sáv sok műholdját
az észak-amerikai égen csupán
2 fok választja el egymástól. Az
LNBF-tartó alakja nem engedi
két szomszédos műhold jeleinek
vételét. A tartót módosítani lehet,
hogy közelebb helyezzük őket
egymáshoz a sinen, de ez csak
akkor működhetne, ha maguk
az LNBF-ek nem rendelkeznének
széles
átmérőjű
feedhornnal
(polarváltóval).
A
feedhorn
szélessége a Sadoun KUL LNBFeknél,
amelyet
használtunk
meggátolt
bennünket,
hogy
elérjük a 2 fokos LNBF-ek közti
távolságot.
Jelenleg, úgy látszik hogy a

A sín közel-felvételen.

T90-es toroid antenna piacát
a DishNetwork és a DirectTV
előﬁzetéses
szolgáltatásai
(PayTV) képezik. Ezt megerősíti
az a tény, hogy különleges
tervezésű
vevőfej
(LNBF)
létezik a T90-es antennához
(Helyi
rezgésgerjesztői
frekvencia
(LOF)
=
11.250
GHz, körpolarizáció) amelyek
képesek ezeknek az előﬁzetéses
szolgaltatásoknak a vételére.
A szabványos egyéni műholdas
vétel (DTH) vevőfeje (LNBF),
amely a mini tányérantennával
jár, másféleképpen tervezett
dobozban van és nem lehet
felszerelni a T90-es sinjére. A
T90-es lehetővé teszi az ilyen
előﬁzetéses TV műsort sugárzó
műholdak
egy
csoportjának
vételét, csupán egyes antennával,
mivel a nagyobb méreteinél fogva
különleges védelmet nyújt a rossz
időjárás
okozta
jelgyengülés
ellen. Ám ennek a tesztnek a
célja az volt, hogy láthassuk
mennyire jól állja meg a helyét
a szabványos Ku-sáv műholdak
ellenében és tisztán kimutattuk,
hogy ez a sokoldalú antenna
sokkal többre használható fel
mint csupán előﬁzetéses TV jelek
vételére.

Echostar 1,2*
IA7/Echostar 5*
Horizons 1
Galaxy 10R
Echostar 9*
AMC 16/Echostar 7*/DirecTV 7S*
SatMex 5
Anik F2
DirecTV 5*/Echostar8*/Echostar 10*
Anik F1R
AMC 15
AMC 1
AMC 4/DirecTV 1R,4S,8*
Galaxy 4R

148.0° west
129.0° west
127.0° west
123.0° west
121.0° west
119.0° west
116.8° west
111.1° west
110.0° west
107.3° west
105.0° west
103.0° west
101.0° west
99.0° west

Az MSNBC jele az SBS6-on

IA5
Galaxy 3C
IA6
Galaxy 11/Nimiq 1*
IA8
AMC 3
AMC 2
AMC 9
Nimiq 2*
AMC 5
SBS 6
DirecTV 1*
AMC 6/Nahuel 1
Echostar 3*
Amazonas
Pas 9
Pas 3R
Hispasat
NSS 7
Telstar 12

Ron Roessel
TELE-satellite
Tesztközpont
Észak-Amerika

97.0° west
95.0° west
93.0° west
91.0° west
89.0° west
87.0° west
85.0° west
83.0° west
82.0° west
79.0° west
74.0° west
72.5° west
72.0° west
61.5° west
61.0° west
58.0° west
43.0° west
30.0° west
22.0° west
15.0° west

A Ku-sávbeli műholdak jegyzéke
amelyek adása Észak-Amerika nagyobb
részében fogható a T90-essel. A T90es bármely műhold-csoport adásának
vételére képes amely a 40 fokos
orbitális íven belül van. Megjegyzés:
A csillaggal (*) jelölt műholdak DTH
műholdak.

A New York Net az AMC5-ön

Az NBC News színsávjai az
AMC9-en

TECHNIC
DATA

Model

T90

Dimensions

Main Reﬂector: 96.7cm (38.1”) W x 108.6cm (42.8”) H

Net Weight

14.1 Kg (31.0 LBS)

Sub Reﬂector: 36.1cm (14.2”) W x 83.6cm (32.9”) H
Operating Frequency

10.7 – 12.75 GHz

Polarization

linear and circular

Reception Range

40° in orbital arc

Recommended Satellite Spacing

3 deg

Gain

39.65 dB +/- 0.45 dB at 12.5 GHz

Mount Type

Elevation over azimuth

Wind Loading

80 km/h (50 mph) operational and
200 km/h (125 mph) survival

Acceptable Pole Diameter

60mm

LNBF TECHNICAL DATA
Model

KUL1

Input Frequency

11.7 – 12.2 GHz

Output Frequency

950 – 1450 MHz

LOF

10.750 GHz

LOF Stability

+/- 1 MHz

Noise Figure

0.4 dB

Conversion Gain

57 dB

Cross Polarization Isolation

22 dB

Feedhorn Diameter

40mm
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H-H szerelék

A Jaeger gyártmányú DG-120 Plus

Egy szilárd H-H szerelék
Nem mindennap történik meg, hogy tesztelésre
kapunk egy terméket és el legyünk vele ragadtatva.
Ez a H-H szereléket meghajtó motor egyike
ezeknek a ﬁgyelemre méltő kivételeknek. Nagyon

közel jár „látóhatártól látóhatárig” igéretéhez, és
szinte fedi a teljes ívpályát a keleti 80. foktól a
nyugati 80. fokig.

a helyi szélességi foknak. Ez a
szög már ﬁgyelembe lett véve
a motor összeállításakor. A
látóhatár feletti szögmagasság,
viszont ez a szög által olyan
mértékig tolódik el, amely ahhoz
vezet, hogy a teljes szerkezet
behangolási terén kívül esik.
Ennek elkerülése végett a H-H
szerelékek mindig 30-40 foknyit
vannak megdöntve gyártójuktól
függően.
A DG-120 Plus 40 fokos
dölésszöggel kapható, ami kitűnő
középeurópai használatra, ahol
megfelelő 32-34 fokos elevációs
dőlésszöget nyújt az antenna
skáláján.

A Jaeger DG-120 Plus motorjának egyedi darabjai

Könnyű
összeszerelni

Amint kibontjuk a csomagolást,
úgy
érezzük
mintha
egy
értelmesen
megtervezett
szerkezetet
tartanánk
a
kezünkben és amely egészében
jó elgondolású. Csak néhány
egyedi darabot, amelyet nehéz
lenne
összetéveszteni,
kell
összeszerelnünk. Mindössze öt
perc elég ehhez.
Mielőtt
elkezdenénk
az
összeszerelést,
le
kell
ellenőriznünk, hogy helyesen
állítottuk-e
be
a
a
helyi
szélességet a szélességi skálán
(nem
összetévesztendő
az
látóhatári feletti szögmagasság
skálájával, a másik oldalon). Ezt
követően a műhold antennát kell
felszerelnünk a forgókarra. Sajnos
nincs pontosan megjelölve, hogy
hogyan állítsuk be az antenna
szerelékhordozóját a motorház
nullpontjára. A fogganttyú a
forgókar alsó részén ellenben,
nagyon hasznos, mivel rögzített
blokkolót bíztosít az antenna
számára.
A utolsó lépés a befejezés felé

a motor rúdra való rögzítése az
antennával együtt – szerencsére
ez nagyon egyszerű és könnyű
módon végezhető el. Különösen
értékeltük azt a tényt, hogy
az egységet fel lehet szerelni
a
rúdra
bármely
kívánt
magasságra. A kettős rúdkapocs
alakja olyan, hogy karomként
működik, aminek hála, hogy
a magasság és a forgásszög
kissé kiigazítható, anélkül, hogy
kockáztatnánk az egész egység
lecsúszását.

Antenna
tájolás

A polar mount rendszernél
több szempontot kell ﬁgyelembe
venni, mint a rögzített antennánál.
Ennek ellenére az alaplépések
hasonlók, még akkor is ha
ﬁgyelembe kell vennünk a dőlt
tengelyt. A polar mount tengelye
párhuzamosan
van
beállítva
a Föld tengelyével, és ennek
következtében olyan szögben
van megdöntve, amely megfelel

H-H motor csak akkor képes szabályosan működni,
ha pontos az illető helység
szélességi foka.
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Mindenki
vár
egy
még
nem
létező
gyors
rögzítő
rendszerre, hogy az antennát
gyorsan
tájolhassa
a
0állásba, úgyszintén nem létezik
kétdimenziós
vízszintmérő,
hogy az antennarúd dőlési
magasságát
ellenőrizhessük.
A dél felé tájolás pillanatnyilag
csupán iránytűvel vagy GPS
(globális helyzet-meghatározó)
rendszerrel végezhető, és az
antennarúd mozgatásával. A
rendszer pontos látóhatár feletti
szögmagasságának
beállítása
hasonlóképpen nagyon összetett
lehet.
Viszont
újból
ezzel
a
hiányossággal
aligha
vádolhatnánk
a
meghajtó
motort, mivel a kiigazítás magán
az antennaszerelék hordozóján
történik, amelynek a skálája
gyakran pontatlanul rovátkolt.
Ilyen esetben a nagyon részletes
használati
utasítás
tájolási
térképe nem nagyon segít, bár
mindent megtesz hogy minden
beállítás szélességi fokát három
tizedesnyi pontossággal közölje.

A Jaeger motor csatlakozó csaplyukai. Mivel az írányító
impulzusok a motornak az antenna kábelon keresztül
érkeznek, a motort a vevőfej kábelei közé kell beépíteni.
Az F csaplyukak közelében találhatók az antenna jobb
vagy baloldalra való kézi mozgatásához szükséges
gombok.

A motor
műveletei

A 0. helyzetről bármely óhajtott
műholdra
írányítható
kézi
irányítással vagy a vevőegység
DiSeqC 1.2 irányítójával.
A balra és jobbra mozgatás
meg van oldva, az F-csaplyukak
közelében található két gomb
révén,
amelyek
könnyen
elérhetőek. A tájolási skála
felülről
látható,
úgyhogy
a
választott
állás
gyorsan
megállapítható.
A motor halkan és nagyon
gyorsan
működik.
Ez
a
sebesség
igencsak
magas
energiafogyasztással jár, ami - a
vevőfejek áramellátásával együtt
egyes
vevőegységek
erejét
képes meghaladni. Különösen a
kb. 1 amperes indítási csúcs okoz
gondot, mivel egyes esetekben
a
vevőegység
rövidzárlat
biztosítéka
kikapcsolja
a
rendszert, amikor megkiséreljük
mozgatni a tányérantennát.
Éppen
e
nagy
energiafogyasztása
miatt,
a
Jaeger feltételesen „Interface
Box”-ot
kínál,
amelyet
a
vevőegység és a motor közé
kell szerelnünk. Ez egy teljesen
működőképes
DiSeqC
1.2
közvetítő,
amely
egyúttal
árammal is ellátja a motort.

Ezzel
az
„Interface
Box”szal
minden
vevőegység,
(még azok is amelyek csak
DiSeqC 1.0-val rendelkeznek),
rácsatlakoztatható egy polar
mount antennára.
A forgásszöget távírányítón
keresztül juttatjuk a motornak,
a „Goto X” paranccsal. Ilyen
módon,
szükség
esetén
a
szögértékek
betáplálhatók
és visszanyerhetők a 60 állás
egyikén keresztül.

Műholdkeresés
a napi
használatban

A DiSEqC 1.2 vevőegység,
az esetek többségében a „Goto
X” alakban küldi a megkívánt
szögértéket a műholdkereséshez.
Ezeket a parancsokat a DG-120
Plus hibátlanul alkalmazza.
Találkoztunk
időnkénti
a
motor
logikai
írányátásának
rendszer-leállásaival, amelyeket
áramszünet vagy a vevőegység
által
kiégetett
biztosíték
okozott. Szerencsére a motor
szabályzóit visszaállíthatjuk a
DiSEqC 1.2 visszaállító parancsot
használva („Goto Reference”
vagy „Goto Zero”), amelyet a
vevőegység hajt végre. Nincs
többé szükség gépi közvetlen
motorvisszaállításra.

TECHNIC
DATA

Manufacturer

JAEGER Industrial Co.Ltd., Taiwan, ROC

Internet

www.jaeger.com.tw

Distributor

Satellitentechnik Weiß GmbH, 93437 Furth im Wald, Deutschland

Fax

+49-9973-8417-17

Internet

www.iev-weiss.de

E-mail

info@iev-weiss.de

Model

DG120

Description

H-H szereléket meghajtó motor

Alignment range

80° East to 80° West

Speed

0.3 sec (19V) and 0.5 sec (13 V)

Motor noise

quiet

Mounting pole

38 to 65 mm diameter

Mounting height

variably on the pole

Antenna offset

40°

Rotating arm

56 mm diameter

Power consumption

200 to 350 mA

Switch-on peak

>1000 mA

Szakértői vélemény
Ez egy szilárd és gyors H-H szerelékmeghajtó
motor, amelynek a mechanikai felépítése magas
követelményeknek tesz eleget. A DiSEqC 1.2 funkciói
teljesen megfelelnek minden előírásnak. Ahhoz, hogy
a régebbi vevőegységekkel használható legyen, az
áramfogyasztását csökkenteni kell, különösen a
nagyon magas indítási csúcsnál.

Heinz Koppitz
TELE-satellite
Tesztközpont
Németország

Meghajtómotor

Új DiseqC motor
nagyméretű műhold
antennák számára
Ha a termékek és felszerelések palettája növekedik egy bizonyos
rendszer számára ez annak lehet a bizonyítéka, hogy a rendszer új
szabvánnyá vált. Az 1.2-es DiseqC kutatási tervezet, amely lehetővé
tette az antenna tájolás automatizálását, mintapéldája ennek a
feltevésnek. A „Mini Actuator”-ával az EDON most új szerkezeti elvet
vezetett be, amely a H-H szerelési módot helyettesítheti. A TELEsatellite vizsgálta az újító sorozat első antennamotorjai egyikének
mechanikai tulajdonságait.

A „Mini Actuator” különféle elemek
készlete, amelyeket össze kell rakni
Az EDON motorja összeállítható
elemkészlet alakjában is kapható
különböző adalékokkal.

Hála a csatolt utasításnak az egyes elemek összeszerelése gond nélkül
történhet bárki által akinek egy kis gyakorlata van a svéd „tudod már
melyik” üzletekben vett bútorok összeálításában. A használati utasítás
egy A4-es oldalon van kinyomva és egy lapos csavarkulcskészlet
segítségével (amely nincs benne a csomagban) az összeszerelés nem
igényel többet 30 percnél.

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

33

Az elemek
összeállításával
megismerjük
a rendszer
működését

amely szabadon mozgatható a
sarktengely körül. A megszokott
módon az antenna 38 mm
átmérőjű rúdra van felszerelve 30
fokos kihajlással, biztosítva hogy
az elevációs skála a szabványos
tartományon belül legyen.

Természetesen az antenna
parallaktikusan van felszerelve
az
ilyen
berendezéseknéll,
ami azt jelenti, hogy a saját
tengelye körül forog, amely
a Sarkcsillagra irányul (innen
ered a polar mount kifejezés). A
motor azonban nincs többé ezen
a tengelyen. Ellentétben a H-H
szerelési móddal a forgótengely
nincs
a
motorra
erősítve,
ami által elkerülhető a motor

Az antenna mozgását egy oldalt
felszerelt meghajtómotor írányítja
és
nincs
többé
multifázisos
motor a tengelyen. Egy értelmes
írányító rendszer mozgatja az
antennahordozót a hajtókarral és
beállítja az antennát a kivállasztott
műholdra.
E
megközelítés
egyszerűsége
ámulatbaejtő
– de hogyan is működik mindez
valójában?

Ez a meghajtómotor mozgatja az antennahordozót
surlódás okozta veszteség szintén
elkerülendő az energiafogyasztás
minimalizálása végett, különben
egyes vevők 400mA kimenettel
sem

lesznek

elég

erősek

a

rendszer fentartásához.
Egyes esetekben a hajtókar
térbeli gondokat okozhat, mivel
a henger, amely a rudat tartja
az antennán túllóg és eléggé
hosszú. Az antenna teljes keletről
nyugatra fordulásakor az ívnek
maximum 45 cmnyi térre van
szüksége. Ezért is inkáb háztetőre
A földrajzi szélesség skála arra
szolgál, hogy a tányérantennát
tájolhassuk a helység földrajzi
szélességi foka alapján

Az EDON motor felszerelése
az oszlop hegyére

csapágyainak

egyoldali

kopása,

az antenna súlya következtében.
Ez az új elv lehetővé teszi a
nagyobb és ennélfogva nehezebb
antennák mozgatását is. A tesztelt
„Mini

Actuator”

mozgatható

által

jelenleg

tányérantennák

átmérője nem haladhatja meg az
1.20 métert.

A forgást
hajtókar
irányítja
A

felépítési

trapezoid

elv

főeleme

a

antennahordozó,

Hajtókar
irányítás a
préselt
csapágyakban
Az
antenna
beállításakor
a
nyomóerők
két
csuklós
csatlakozáson keresztül vannak
vezetve, amelyek sajnos préselt
csapágynak lettek tervezve. Jobb
szerettünk volna súrlódásmentes
csapágyakat,
a
kopás
minimalizálása végett, mivel az
esetlegesen csökkenthetné a
beállítási folyamat pontosságát.
Más egyéb nézetektől eltérően a

való szerelését tanácsoljuk, elég
szabad térrel minden oldalról.

Műholdkeresés
A tesztelt modellünk nem volt
ellátva egy teljesen müködőképes
DiseqC

1.2-es

irányítással

(egy későbbi teszt hivatott ezt
a

különleges

tulajdonságot

értékelni), így hát nem voltunk

képesek
felmérni
a
beltéri
vevőegység
pontosságát
az
irányítás terén. Ennek ellenére,
a kézi tájolás gombjaival képesek
voltunk betájolni az antennát
bármely kívánt műholdhelyre
a rendekezésre állók közül.
Különösen
értékeltük
azt
a
tényt, hogy van külön jobb és
bal mozgató gomb. A tájoló
skálának
az
antennahordozó
forgó tengelyén szélesebbnek
kellene lenni, mert így nehezen
olvasható.
A tájolási sebesség kb. átlagos
és a motor halkan és megbízhatóan
dolgozik. A hajtókar kiképzése
pillanatnyilag be van határolva
egy ívre, a keleti 50. foktól a
nyugati 50 fokig, ami elegendő a
műholdak legnagyobb részének
vételéhez. Csupán a kemény DXelőknek fog hiányozni annak a
lehetősége, hogy a látóhatárhoz
közeli műholdakat befogják.

Power supply

220 to 320 mA

Switch-on pulse

>500 mA

Positioning range

50° East to 50° West

Speed

0,9 °/sec at 19V and 1,2 °/sec at 14 V

Motor noise

quiet

Mounting pole

38 to 65 mm diameter

Mounting type

on pole top, not height adjustable

Distance from wall

West 20 cm, South 35 cm, East 45 cm

Antenna offset

30°

Antenna feed

38 mm diameter

Szakértői vélemény
Érdekes elképzelés, amelynek úgy látszik jövője
van. Végképpen érdemes lesz szemmel tartani. Annak
ellenére, hogy nem volt teljesen müködőképes minden
képessége a tesztelés idején, kétségtelen, hogy
rövidesen további felminősítésekre számíthatunk.
A meghajtó csuklós csatlakozását
préselt csapágynak tervezték

A forgási szög skála a kézi
tájoláshoz.
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Indiai műholdak

SATELLITE TECHNOLOGY

Műholdak India felett
P. SriVatsa

2006 juniusában a Főirányító Központ, Hasszanban, Indiában ünnepelte az indiai műholdak
megﬁgyelésének és ellenőrzésének 25. évfordulóját. Mi, a TELE-sattelite Indiánál, megragadtuk
az alkalmat, és meglátogattuk a központot, hogy első kézből való benyomásokat szerezzünk
erről az elsőrendű központról.

potenciálkülönbségeket,
a
hőmérsékleti
ingadozásokat, és információkat mint például
a Föld - műhold közötti távolság. Mindezek az
adatok fel vannak véve és fel vannak dolgozva
beépített kiﬁnomult programok segítségével,
a kimenetet pedig műszaki személyzet
ellenőrzi.
Amikor belépünk a műhold ellenőrző
központba, láthatóvá válik a számítógép
képernyőjén, hogy mennyire részletesek az
adatok, amelyekkel rendelkeznek, még az
olyan kis potenciálkülönbségek is mint amilyen
az 5 volt követhetők. Az esetek többségében,
ez a követés csupán rutin-munka, ennek
ellenére, szükséghelyzet esetén, például
ha egy műhold túlságosan lehül vagy ha
rendellenes potenciálkülönbségeket ﬁgyelnek
meg, a szoftver automatikusan riaszt, és
ebben az esetben a műszaki személyzet
elindítja a helyreállítási folyamatot.
Szerencsénk
volt
úgyszintén
látni
meteorológiai felvételeket, amelyeket az
indiai időjáráskövető műholdak készítettek,
ez azért érdekes mert az adatcserélő
műhold betyároknak (Dxelőknek), az esetek
többségében nincsen megfelelő felszerelésük,
hogy az effajta specializált jeleket foghassák.
Körutunk az új könyvtárban végződött, ahol
minden műholdakkal kapcsolatos könyv
megtalálható.

A Követés és Távmérő irányító központ kinézése.
Amint az első indiai műholdakat megépítették,
szükséges lett őket rendszeresen megﬁgyelni
és ellenőrizni. 180 km-re Bangalore-tól,
egy Hasszan nevű helységben találtak rá az
ideális telephelyre: kávé farmjairól ismert
völgy közepén van, és szinte nincs semmilyen
elektromágneses
interferencia
ezen
a
területen. Másik előnye az, hogy a Bangaloreban székelő indiai világűrkutató szervezet
(ISRO) központja közelében van.

Különben az első benyomás tényleg
nagyszerű, mivel ezen a helyen minden
hatalmas,
az
épületektől
kezdve
a
felsorakoztatott óriás 11 és 7 m átmérőjű
fehér tányérantennákig, gyönyörű zöldelő
trópusi
völggyel
a
háttérben.
Minden
műhold felé annak szentelt külön antenna
irányul. Minden műhold egyenként kb. 1000
paramétert ad le másodpercenként, ezek a
távmérési adatok magukba foglalják a busz

A központ egyik legelőkelőbb látogatója,
India hajdani miniszterelnöknője, Indira
Gandhi volt, aki 1984-ben járt itt és aki
arról volt közismert, hogy arra törekedett,
hogy India a modern tudományok országává
válljon. A fa, amelyet Indhira Gandhi ültetett
továbbra is erőteljesen növekszik, tükrözve
talán az ISRO egészséges növekedését.
Mi a TELE-satellite részéről a legjobbakat
kívánjuk a Főirányító Központnak a jól
kiérdemelt 25. évfordulója alkalmából.

A trópusi völgyben kényelmesen elhelyezett Hasszán Földfelszíni Műholdmegﬁgyelő Állomás
Indiában. Figyelemreméltó a tányérantennák nagy szögmagassága a látóhatár felett.
Photos Courtesy ISRO
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TELE-satellite Receiver Guide
Issue
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ARION 9400 PV2R
8000

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes PAL D/K,
B/G, I

yes,
UHF

yes

no

90-240V
50/60Hz

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

no

PAL

yes

1.2

yes

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes PAL D/K,
B/G, I

2-45

yes

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#192
2006

100-240V
yes
50/60Hz (optical)

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes,
RS-232

yes

no

#188
2005

no

80-300V

yes

yes

no

no

yes

no

no

no

no

no

no

#193
2006

yes

no

90-270V

no

yes

no

no

no

no

no

no

no

no

no

#191
2006

yes,
UHF

yes

no

90-260
VAC
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#189
2005

no

yes

no

230V
50Hz

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

no

yes,
RS-232

no

#186
2005

yes

yes

yes

90-240V
50/60Hz

(optical)

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

yes

#191
2006

ARION AF-9300PVR
8000

2-45

BEETEL SD98
5000

(S/PDIF)

BEL 5518
2000

BOTECH CA 9000 FTA/CI
4900

2-45

yes

CHESS Digital 4000 FTA
3000

2-45

yes

no

DGSTATION Relook 400S
10000

2-40

yes

DIGITAL EVERYWHERE Fire DTV External PC Set Top Box
unlimited

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

NTSC/
PAL

no

yes

no

12 VDC

no

no

no

no

no

no

no

yes,
in PC

no

yes, 1

no

#187
2005

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

yes

90-260V
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
RS-232

yes

no

#186
2005

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#188
2005

no

#187
2005

no

DSN-DIGITAL DEVICES GR 8300CI CU
5000

2-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

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

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

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, yes, 2
RS-232

no

#192
2006

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250
VAC

(optical)

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes

yes,
RS-232

yes

no

#191
2006

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC

(optical)

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#189
2005

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-240V
50/60Hz

(optical)

yes

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#187
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes,
RS-232

yes

no

#190
2005

yes

no

yes, 1

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#189
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2 yes, 2 #190
RS-232
2005

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes, yes, 2 yes, 2 #189
RS-232
2005

(optical)

EDISON 2100 FTA
4000

1-45

no

EYCOS S30.12 CI
8000

2-45

EYCOS S50.12 PVR
8000

1-45

EYCOS S10.02F
4000

2-45

FORTEC STAR FSIR-5400 NA
4800

2-45

yes

1.0, 1.2

yes, #190
Irdeto 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

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

PAL/
SECAM

yes

yes

no

190-250V
50/60Hz

yes

yes

no

100-250
VAC

(optical)

yes

yes

no

100-250
VAC

(optical)

GLOBAL TEQ 6000PVR
10000

1-45

yes

(optical)

GENERAL SATELLITE FTA-7001S
5000

2-45

yes

1.0, 1.2

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium
9000

1-45

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium
6000

1-45

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL
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Satellite
Receivers

Issue

GB

HUMAX PR-HD1000
5000

1-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC

(optical)

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

yes

100-240
VAC

(optical)

yes

1.0, 1.1,
1.2

no

NTSC/
PAL

yes

yes

no

yes

1.0

no

NTSC/
PAL

yes
RF

yes

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

no

yes

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes

#193
2006

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#191
2006

90-260V
50/60Hz

yes,
optical
&coax

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#187
2005

no

80-270
VAC

no

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#194
2006

no

90-250V
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes,

yes,
RS-232

no

yes

#188
2005

no

#193
2006

yes,

#190
2005

KATHREIN UFS 821
4000

2-45

LEMON 030-CI
6000

starting
at 1.8

10.5-14DC

MATRIX Java
1000

2-45

NEOTION 601 DVR
5000

2-45

external

PANSAT 6000HXC
10000

1-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
yes
50/60Hz (S/PDIF)

yes

no

yes

yes

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

yes

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

yes

yes

no

yes

yes

no

yes

no

yes,
RS-232

yes

yes

no

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#187
2005

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#190
2005

PANSAT 3500S
5000

1-45

(optical)

no

Conax

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

1-45

yes

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

PIXX Event
10000

(optical)

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, yes, 2 yes, #187
RS-232
Irdeto 2005

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

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, yes, 2
RS-232

yes, #191
uni- 2006
versal

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, yes, 2
RS-232

yes, #189
uni- 2005
versal

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

no

no

180-250
yes
(optical &
VAC
coax)
50Hz

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

no

no

no

#194
2006

no

NTSC/
PAL

no

no

no

230VAC
yes
50Hz
(optical &

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

no

yes

Conax,
Cryptoworks

#193
2006

yes

yes

yes, 2

yes
(via
scart)

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes,

#189
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#192
2006

yes

yes

yes, 2

yes

no

yes

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#190
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#188
2005

STAR SAT SR-X1400D
6500

1-45

yes

no

no

#193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI
4000

2-45

yes

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra
6000

2-45

yes

TECHNISAT Digit 4S
5000

1-45

yes

TECHNISAT Digit MF4-S CC
5000

1-45

yes

1.2

coax)

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

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
yes
50/60Hz (S/PDIF)

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2 yes,
RS-232
Conax

#193
2006

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

yes

90-250V
50/60Hz

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

#191
2006

(optical)

Viaccess

TOPFIELD TF6000PVR
5000

1-45

yes

TOPFIELD TF5000CIP
5000

1-45

yes

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece
5000

1-45

yes

VANTAGE VT-X121SCI
4000

1-45

yes

VANTAGE VT-X111SCX
4000

2-45

yes

no

no

yes,

Conax
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C-sáv Európában

A C-sáv vétele
Európában 1.20 m-es
antennával
Thomas Haring

A TELE-satellite magazin legutóbbi
számában Sylvain Oscul, a TELE-satellite
franciaországi
Tesztelő
központjából
utánanézett, hogy milyen C-sáv vétel
lehetséges 180 cm-es tányérantennával. Az
eredmények meggyőzőek voltak.
Hogy ne maradjak le, elhatároztam, hogy
a következő lépést teszem meg elsőnek és
megnézem mit tud nyújtani egy kicsit kisebb
antenna. Hogyha nincs udvarunk, nincs más
választásunk, mint hogy a tányérantennát
a meredek tetőn vagy a balkonon szereljük
fel, nagy átmérőjű műhold antenna nem a
legalkamasabb dolog erre a célra.
Hála a korszerű Ku-sáv műholdaknak az ő
nagyerejű kimeneti erejükkel, a nagyátmérőjű
tányérantennákra valójában nincs is szükség,
kivéve ha nem zavar bennünket néhány ezer
csatorna vétele egy sereg különböző országból.
A Ku-sávon fellelhető nagy választék ellenére,
a
legvadregényesebb
programok
(mint
amilyen az észak-koreai állami televizió) vagy
más idegennyelvű programok, rendszerint
csak a C-sávon találhatók. Tehát a kérdés
az „mit tudunk elérni a C-sávon a 120 cm-es
műhold antennával?”
Természetesen az első lépés az kell
hogy legyen, hogy összerakjuk a kívánt
antennakészletet. Itt futottam rá az első
kis akadályra: nem tudtam találni iparost
vagy nagykereskedőt aki össze tudott volna
kaparni egy különleges vevőfejet egy offszet
antenna számára. Az Ebay sem volt képes
segíteni, csupán egy tölcsér alakú vevőfej
volt kapható, amelyről később kitűnt, hogy
teljesen inkompatibilis. Ez azután nem hagyott

Thomas Haring igazgatja a C-sáv vevőfejet az 1.2m-es offszet antennán, miközben ellenőrzi a
beállítást a Prodig 5 jelelemző segítségével, amely be lett szintén mutatva ebben a kiadásban.

nekem más választást, minthogy parabola
antennához való vevőfejet használjak és
megtaláljam az MTI-AC21-C2B-ét. Ez egy Csáv LNB, szabványosan rovátkolt vevőfejjel,
amelyik képes a polarizációk között váltani
14/18 voltos ellenőrző jelekkel. A megfelelő
dielektrikum már kéznél van.
Végül miután minden részlet meg volt
szervezve, leszállítva, és összeállítva, a
hiányzó vevőfejhordozó a Kathrein CAS-120as antennához, veszélyeztette csak az egész
vállalkozás kimenetelét. Végül is sikerült
találnom egy régi 60 mm-es vevőhordozót,
amely porosodott a pincében, de miután
megtekintettem, kitűnt, hogy nem volt
megfelelő méretű. Néhány rögtönzés után 75
mm-es kábeltokot használva képes voltam
előbbre lépni. Ez nem volt éppen szakszerű,
de megoldásként hatásos és olcsó. Némi
ügyességet igényelt a felszerelése, de több
kísérlet után a vevőfej végül is fel volt szerelve
a megfelelő helyzetbe.

Egy kis
rögtönzéssel
ez a lépcsős
vevőfej, amely
tulajdonképpen
PFA-hoz volt
tervezve
A felszerelés teljesen normálisnak látszik
felhasználható
az offszet messziről : felül, a 120cm-es offszet antenna
antennához is. amelyet rendes körülmények között a Ku-sáv
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A felszerelés teljesen normálisnak
látszik messziről : felül, a 120cmes offszet antenna amelyet
rendes
körülmények
között a Ku-sáv vételére
használnak, ellátva egy
jelvevővel és egy MTI
C-sáv vevőfejjel; lent a
szabványos 90 cm-es
offszet antenna a
normális Ku-sáv
vételéhez.

a keleti 67.5 fokon volt látható, míg a Bangla
Vision a Telstar10-en (4049 H) a keleti 76.5
fokon volt fogható. Az Express AM1 a keleti
40. fokon számos orosz csatornát közvetített,
elegendő jeltartékkal rossz időjárás esetére.
Míg a továbbító csatornák (feed channel)
Az egész szerelék beleértve a motort
(3786V) és négy rádiócsatorna (4026V) a
is, eredetileg a Ku-sáv műholdjaira volt
BADRC a keleti 26. fokon volt fogható, annak
beállítva, ezért a kevésbbé érzékeny C-sáv
dacára, hogy hiányzott a polarizátor. Az analóg
nem jelentett gondot. Akár a franciországi
csatornák többsége ezeken a műholdakon
kollégáim, én is alkalmaztam a D-box1néhány küszöbkiigazítás után
et a DVB2000 szoftverrel,
foghatóvá vált.
valamint a Promax Prodig 5
Összehasonlítva
az
jelelemzőjét. Nagy reményekkel
előzetesen használt rovátkolt
és várakozással az antenna rá
vevőfejjel azt szerettük volna
lett fordítva az aránylag erős
látni, mit bír egy olyan tölcsér
Express Air C-sávos műholdra a
alakú
vevőfej
a
Kathrein
keleti 40. fokon. Az első tekintet
antennán, mint a Precision
a jelelemző kijelzőjére felfedett
PMJ-LNB C Gold. Ehhez a
egy nagyon erős jelet a 3675 Rvevőfejhez egy Ebay árverésen
ről. Miután a frekvencia bejutott
jutottunk hozzá, egy angol
a DVB2000 szoftverbe számos
Az RTV Podmoskovje a keleti 40. fokon
A Rede Gospel a nyugati 40.5 fokon
kereskedő útján. A vevőfejhez
orosz
csatornát
találtam
az Olbort Satellite Technologies
bőséges jelállománnyal.
hozzájárulásával
jutottunk.
A
www.satcodx.com
–on
Sajnos ez a vevőfej teljesen
közölt
frekvenciajegyzéknek
inkompatibilisnek
bizonyult
megfelelően
számos
délés sohasem fog működni egy
amerikai
jeltovábbító
offszet antennán, függetlenül
(transzponder) van az NSS
attól, hogy mit mondott a
806-on a nyugati 46. fokon,
kereskedő. A legerősebb C-sáv
aránylag nagyerejű kimenettel.
műhold álláson, (az Express
Képes
voltam
kapcsolatot
Air A1R-en, a keleti 40. fokon)
teremteni több MCPC és SCPC
A TV5 Afrique a nyugati 22. fokon
Az RTP Afrika a nyugati 27.5 fokon
a jel amely azonosítva volt a
jeltovábbítóval,
amelyek
jelelemzőn (3675R), túl gyönge
jelállománya elegendő erősségű
volt ahhoz, hogy venni lehessen.
volt. Különösen erős volt a
Az eredmény ugyanaz volt az
Rede Gospel a 4108R-en és a
összes többi műholdnál : nincs
RCN TV a 4016R-en, bár ezek
vétel.
a
csatornák
sajnálatunkra
Végül
de
nem
utoljára
kódolva voltak. Még az IMP
a C-sáv vevőfej mellé egy
Sat-csomag
Venezuelából
Ku-sáv
vevőfejet
adtunk.
a 3879R-en is fogható volt,
Természetesen
a
C-sáv
jóllehet
nem
rendelkezett
vevőfejnek ki kellett mozdulnia
semmilyen jeltartalékkal a rossz
A Kultura Telekanal a keleti 40. fokon
A Bangla Vision a keleti 76.5 fokon
az antenna gyújtópontjából,
időjárás esetére. A tesztek
hogy helyet adhasson a Ku-sáv vevőfejnek.
10-02 (a 3912R-en) szintén gond nélkül volt
az NSS 7-el a nyugati 22. fokon nem voltak
Bár kicsit kancsalítani kellett, a vétel a Ku-sáv
fogható. Az Express A3 a nyugati 11. fokon
ennyire sikeresek. Itt egyedül a 3650R-el
vevőfej mellett még mindig lehetséges volt.
meglehetősen erős C-sáv műholdnak számít,
volt szerencsénk. A többi jeltovábbító nem
a 120 cm-es antenna mégsem tudott befűzni
nyújtott eléggé erős jelet, ennek ellenére a
Általánosságban
szólva,
bizton
róla egyetlen jelet sem; a csúcsok a jelelemző
beltéri vevőegység képes volt némelyikükkel
mondhatjuk, hogy a C-sáv vétel a 120 cmkijelzőjén egyszerűen túl gyengék voltak.
alkalomadtán kapcsolatot teremteni.
es tányérantennával Európában szintén
A következő lépés feladatai közé tartozott,
A 4158R-en található jeltovábbító az Atlantic
lehetséges, csak semmilyen csodát ne
hogy megnézzem közelebbről a keleti eget, és
Bird 3-on, a nyugati 5. fokon minden gond
várjunk. Az észak-kóreai állami televizió
ott aztán számos váratlan dologba botlottam:
nélkül fogható volt. A többi jeltovábbító éppen
csatornája továbbra sem volt fogható. Mégis
az Intelsat 906, a keleti 64. fokon (sajnos
csak hogy érintette a beltéri vevőegység
ez a berendezés a műhold-szerelmesek
kódolt) AFN-csomag 4080L-en, több mint elég
küszöbszintjét, annak ellenére, hogy a csúcsok
számára érdekes játék lehetne, és legvégül
erős volt. A Hope Channel a PAS 7-en (3516 V)
a jelelemző kijelzőjén tisztán felismerhetőek
kissé kitágíthatná a műholdrendszer határait.
vételére használnak, ellátva egy jelvevővel és
egy MTI C-sáv vevőfejjel; lent a szabványos
90 cm-es offszet antenna a normális Ku-sáv
vételéhez.

Ez a táblázat összefogó áttekintést
mutat be az összes európai műhold
poziciójáról, amelyekre érdemes ráállni
(„rálőni”) egy kis offszet antennával.
Közli még azoknak a csatornáknak a
számát is, amelyeket képesek voltunk
a mi rendszerünkkel azonosítani. A
graﬁkus ábrázolás átfogó képet ad az
összes említett műhold „lábnyomairól”
és úgyszintén megadja a szabadon
sugárzott (FTA) csatornák számát
ezekről a műholdakról. A csatornák
száma, amelyeket képesek vagyunk
fogni a tartózkódási helyünktől függ.

voltak, a jelek egyszerűen nem voltak eléggé
erősek. A helyzet valamivel jobb volt az
Intelsat 907-essel a nyugati 27.5 fokon. Itt
három jeltovábbítót lehetett fogni (a 3015Rt, a 3830R-t és a 4048R-t). Az Intelsat 801 a
nyugati 31.5 fokon és az Intelsat 903 a nyugati
34.5 fokon mindegyike csak egyetlen elég erős
jeltovábbítóval rendelekezett. Az összes többi
jeltovábbító számára az antenna egyszerűen
túl kicsi volt. A Deutsche Welle TV az Intelsat

Satellite

Number of
channels

TELSTAR 10 76.5° East

1

PAS 7 67.5° East

1

INTELSAT 904 64° East

6

EXPRESS A1R 40° East

20

BADRC 26° East

5

INTELSAT 10-02 1° West

1

ATLANTIC BIRD 3 5° West

10

NSS7 22° West

7

INTELSAT 907 27.5° West

13

INTELSAT 801 31.5° West

1

INTELSAT 903 34.5° West

1

NSS 806 40.5° West

18
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Satellite Exhibition EEBC 2006

A telekommunikáció és
műsorszórás építi fel
a „Jövő Városát”
Elena Pryadko

A 4. kelet-európai telekommunikációs és műsorszóró kiállítás és értekezlet, amely
Ukrajnában, Kievben lesz megtartva 2006 október 18-ika és 20-ika között a „Kiev Expo Plaza”
kiállítási központban, új formátumot jelent : 1 esemény – 1 hely – minden együtt.
Hogy a telekommunikácós és műsorszóró
piac
résztvevőit
bevonja
az
egyesült
információs tér infrastruktúrájába, az EEBC
2006 felépíti a „Jövő Városát”.
Mit jelent ez ?
A kiállítás új formátuma elhelyezi a résztvevő
vállalatokat saját aktivitási körük és piacbeli
helyzetük szerint.
Hogyan működik ?
A „Jövő Városa” az egyenként megtervezett
Műsorszóró sugárutakból, Telekommunikációs
vízfolyásokból, Internet utcákból, Kábel és
Műhold körutakból, Tartalmi sikátorokból,
Drótnélküli terekből, stb. fog állni.
Mi a céljuk ?
Az, hogy minden beavatott résztvehessen
a
modern
város
telekommunikációs
infrastruktúrájának
megteremtési
folyamatában.
Miért ?
Ez az elgondolás összhangban van minden
egyes szakember küldetésével, és minden
egyes
vállalattal
az
infokommunikációs
piacon, amely óriási hozzájárulást ad naponta
a technológiák fejlesztésében, miközben
végrehajtja a „Jövő Városa” elgondolását.
„A résztvevők bele lesznek vonva ebbe
a folyamatba és részt vesznek a város
kiépítésében, rendezve az elárúsítóhelyeiket
a kiállítás általános elgondolása szerint.
Létre fogja hozni azt a barátságos és
kényelmes
légkört,
amely
lehetségessé
teszi az eredményes munkát egyaránt a

kiállítás résztvevőinek és a látógatóknak”
mondja Inna Burgela, a TECHEXPO vállalat
igazgatója, a 2006-os telekommunikációs és
műsorszórási EEBC szervezője. „Az elgondolás
az, hogy összegyűjtsük teljes Kelet-Európa
és a volt-Szovjetunió tagállamainak a
hálózatüzemeltetőit valamint információsés telekommunikációs szolgálatainak az
ellátóit, hogy engedélyezzük a jelenlegi
telekommunikációbeli és műsorszórásbeli
helyzet „vállalattól-vállalatig” (B2B, Businessto-Business) piacának maximális párbeszédét
a térségben”.
A globalizáció mai viszonyai között,
különösen a B2B árú- és szolgáltatói piacokon
az ellátók és a vevők száma korlátozott,
külön-külön a nemzeti piacok túl kicsik ahhoz,
hogy szavatolhassák, hogy a kiállítások
résztvevőinek kielégítően megtérüljenek a
marketing befektetései. Ugyanakkor még
mindig fennáll, a szakosított kiállítások iránti
kereslet, amelyek a közvetlen marketing
kommunikáció eszközei, mi több növekszik
az árú- és technológia fejlesztésekkel, azok
életciklusának rövidülésével és a hagyományos
reklámozási eredményesség összeomlásával.
Viszont az ami egy ország keretei között nem
építhető fel, valóra válik a régión belül.
Összehasonlításképpen,
a
hálózatüzemeltetők csekély száma a régió
minden
államában
megakadályozza
a
hálózatüzemeltetői
megoldások
országos
kiállításait abban, hogy ténylegesen hatékony
marketing eszközzé válljanak. Mégis, az össz
kelet-európai kiállítások nagyon hatásosak
lesznek.
Az
ilyen
össz
kelet-európai
kiállításnak a magja már most létezik. Ez az
„EEBC: Telekommunikációs és Műsorszórási”
kiállítás és összejövetel, a „Techexpo” ukrán
kiállító vállalat szervezésében, amelyet már
sikeresen tartottak meg az utóbbi három
évben.
Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország,
Lengyelország,
Bulgária,
Szlovákia,
Litvánia, Magyarország és egyéb országok
vezető
telekommunikációs
szolgáltatási
hálózatüzemeltető és műsorszóró uniói
és egyesületei társulása és támogatása
kétségtelenül az EEBC 2006-ot a legjobb
keleteurópai
„vállalattól
a
hálózati
üzemeltetőig” (B2O) piacának szakfórumává
teszi.
Some facts about EEBC:
Néhány adat az EEBC-ről:
Negyedik
alkalommal
tartják
Kievben,
Ukrajnában
Időpont: 2006 október 18-20.
Színhely: „Kiev Expo Plaza” Kiállítási Központ
További információk: a www.eebc.net.ua

SATELLITE TECHNOLOGY

Képminőség

Képminőség
a digitális tévén
Peter Miller

A set-top-box típusú, különleges, a kábeltévé vételéhez készült tévékészülékek (terminálok)
gyártói, amikor hirdetik a terméküket gyakran kitűnő képminőségről számolnak be, amelyet
természetesnek tartanak a digitális tévéről lévén szó. Holott mikor pásztázunk a műsorjegyzékben
nagy minőség különbségekre bukkanhatunk a csatornák között. Ez csak a mi szerveink
tökéletlenségének lenne betudható ? Sajnos nem ! Jelenleg nagy különbségek léteznek a csatornák
között. Miért ? Egyik legfontosabb tényező a műsortovábbítók által használt képfelbontás.

Képfelbontás

A digitális tévé DVD-szabványa megengedi
a műsortovábbítóknak számos képfelbontás
használatát. A legnagyobb képfelbontás az,
amikor a digitalizált PAL jel 720x576 képpontos.
Azonban a műsortovábbító elhatározhatja,
hogy alacsonyabb képfelbontást használ (lásd
az 1. táblázatot). A kettes táblázat bemutatja
az NTSC képfelbontásának változatait.

PAL/SECAM
720 x 576
704 x 576
544 x 576
480 x 576
352 x 576
352 x 288
1. táblázat: A PAL/SECAM jelfelbontásai

NTSC
720 x 480
704 x 480
640 x 480
544 x 480
480 x 480
352 x 480
352 x 240
2. táblázat: Az NTSC jelfelbontásai
Amint láthatjuk a különbség valóban nagy tud
lenni ! Valószínűleg, hogy a ﬁrtató olvasóknak
lesz itt néhány kérdése a jelenségről.
Kíséreljünk meg választ találni a feltehetően
legjellemzőbbekre.
Miért
van
nekünk
két
közelálló
képfelbontásunk : a soronkénti 720 és a 704
képpont ? Ennek oka az örökségben keresendő.
Az analóg tévénél, a közvetített kép kissé
nagyobb volt mint a tévékészülék képernyőjén
látható. Tehát jelenleg a mi tévékészülékünk
csak 704 képpontot mutat. A további 8
képpont a sorok mindkét végén, segítenek a mi
műholdvevőnknek kissé jobb jelet előállítani a
képernyő szélein. Bár ez inkább mérhető mint
szemlélhető.
A 704x576 közel áll a hagyományos
tévékészülék 4:3 megjelenési-arányához, de
mi legyen a többi képfelbontással ? Az 1. ábra

azt magyarázza, hogyan befolyásolja a képjel
felbontása a képpont alakját és méretét.
A 704x576-os felbontásnál a képpont
majdnem pontosan négyzet alakú. A 372x576os felbontásnál a képpont téglalap alakú,
melynek hossza a szélességének a kétszerese.
A 352x288-as felbontásnál a képpont ismét
megközelítőleg négyzet alakú, de természetesen
az oldalai kétszer hosszabbak mint a
legmagasabb jelfelbontásnál. Hogy hogyan
hat ez a kép minőségére, megﬁgyelhetjük a 2.
ábrán. Ugyanazt a képet látjuk, magasabb és
csökkentett felbontásban.
Érdekes tény, hogy a vonalak száma és
a képpontok száma mindig a 16-os szám
töbszöröse. Ez annak a következménye, hogy
a digitális tévé a 16x16-os tömbszerkezeten
alapul. És mi történik a valóságos életben ?
Milyen felbontást használnak a műsorközvetítők
? A Hotbird műhold egyik jeltovábbítójának
(11.727 MHz, V) a gyors ellenőrzése felfedi,
hogy a rajta továbbított csatorna mindegyike
más-más felbontást használ (lásd a 3.
táblázatot).

Csatornák
Zagros TV
TRSP
La Locale
ATN Bangla
Telefortune
N-Test

3.
táblázat:
Képfelbontás
egyazon
jeltovábbítónak a különböző csatornáin

Megjelenési arány

És mi történik ha az SDTV jelét széles
képernyő módban továbbítják? A megjelenési
arány többé nem 4:3 hanem 16:9. Kapunk-e
extra képpontokat a képernyő mindkét szélén?
Sajnos nem. A képpontok szét vannak nyújtva.
Hogyha további részleteket tudunk is látni
a képernyő mindkét szélén a szereplő arca,
amely eredetileg 40 képpontnyi volt most csak
30-at tesz ki a vizszintes tengelyen. Tehát,
mondhatjuk-e, hogy a széles képernyő mód,
jobb a szabályszerű 4:3-as módnál ? Inkább
nem. A jelenlegi felbontás, az ami valóban
számít, nem pedig a megjelenési arány.

1. ábra: A képpont méretének és alakjának összehasonlítása a
képeknél: 704x576, 352x576, és 352x288
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Képfelbontás
720 x 576
352 x 288
480 x 576
544 x 576
480 x 576
352 x 576

2. ábra: Ugyanaz a kép, miután felbontását
720x576-ról lecsökentették 352x288-ra
A másik, talán fontosabb gondolat, amit
szem előtt kell tartanunk: hogy a megjelenési
arány, a beérkező jel és a tévékészülék közötti
ellentmondást megszenvedi a képminőség.
A 4. ábra mutatja mit kellene tennünk ilyen
helyzetben – a vevőegységünk menüjében levő
beállítástól függően.

A magas felbontású
(HDTV) és a lapos
képernyőjű
tábla-tévékészülékek

Szerencsénkre sokkal kevesebb gondunk van
a magas képfelbontású tévével. Mindkettőnek,
a jelnek is és a tévékészüléknek is 16:9-hez

3. ábra: A 4:3-as és 16:9-es formátumok összehasonlítása ugyanazon SDTV képfelbontásnál

megjelenési aránya van és csak kétféle képfelbontás van használatban
: az 1280x720p és az 1920x1080i. A képpontok négyzet alakúak. Bár
a H.264/AVC szabványt, a szerzői nagyon különbözően értelmezték
(például különböző megjelenési arányt engedélyeztek), a digitális
műhold tévénél, nem kellene találkoznunk túl sok egyéb változattal
mint ezek a fent említettek.
Ha most elmegyünk az üzletbe, hogy megfelelő tévékészüléket
találjunk magunknak, valószínűleg újra zavarban leszünk. A jelenleg
forgalomban lévő tévékészülékek (különösen az olcsóbbak) nagyon
gyakran eltérnek a fentemlített értékektől. A népszerű nagyság az
1366x768 és az 1024x768-as. Honnan van ez ? Ez onnan van, hogy a
személyi számítógépek képernyőadatai szolgáltak mintának. (lásd a 4.
táblázatot).

PC-k képernyőinek képfelbontása
640 × 400 VGA
640 × 480 VGA
854 × 480 SVGA
800 × 600 SVGA
1024 × 768 XGA
1280 × 768 XGA
1280 × 1024 SXGA
1600 × 1200 UXGA
4.
táblázat:
A
személyi
számítógépek
szabványosított képfelbontó képességei

Program
variety ...

képernyőjének

A WXGA – az ún. „mozivászon” (1366x768-as) képernyőméret,
az XGA változata. Úgy tűnik, hogy a HDTV-jelet a vételekor, a
tévékészülékünk kénytelen átváltoztatni a képernyő ún. természetes
felbontására. Úgy tűnik, hogy a képminőség ettől lecsökken. De
ez valóban észrevehető-e ? Ez a tévékészülék méreteitől függ és a
távolságtól, amelyről nézhetjük. Mert, a látásunk tökéletlensége miatt
a 32 hüvelykes képernyő esetében, 1.3 m-nél közebb kell mennünk
a képernyőhöz, hogy az összes részletet láthassuk az 1920x1080
képppontos képen. Más szóval, akkor van értelme gyártani teljes
felbontású tévékészüléket, ha az elég nagy. Például, az 50 hüvelykes
képernyőhöz a fentemlített néző – készülék távolságot kb. 2 méterre
kell növelni. Jobb a tévékészüléket nézni 2 m távolságról (mint 1.3
m-ról).
Így ha venni akarunk egy valóban nagy, lapos táblaképernyőt,
keressük a „full HD” képfelbontást. Ha a nappali szobánk nem olyan
nagy és kisebb tévékészüléket igényel, akkor az 1366x768 vagy akár
az 1024x768-as elég jó választás lesz. Mielőtt a döntést meghoznánk,
mérlegeljük a többi adottságot is, amely befolyásolhatja a képminőséget,
mint amilyen a kontraszt, a fényesség, a fényvisszaverődés (ez a
gyenge pontja a plazma készülékeknek !). Csak a legkissebb modelleket
kerüljük, amelyeknek a képfelbontása 852x480.

Befejezésül

Az SDTV-adások között könnyen találhatunk jeleket, amelyeknek a
felbontása valóban szegényes és ezmiatt a képminőségük is gyenge.
Olyan rossz lehet mint a VHS-szalag. Tehát, nem mindig igaz, hogy a
digitális tévékészülék jobb minőséget biztosít mint az analóg. De ez
mindig igaz, amikor a HDTV-ről van szó. Csak az ilyen HDTV-jelek,
biztosíthatják a magas minőséget, mikor a megfelelő tévékészüléken
láthatók.
A képfelbontás nem az egyetlen tényező, amely kihat a képminőségre.
Amint köztudott, a megjelenési arány, a beérkező jel és a tévékészülék
közötti ellentmondás csökkentheti a képfelbontás minőségét. De
vannak más tényezők is. Írni fogunk róluk a TELE-satelitte következő
kiadásában.

Multiswitch distribution
system:

• 16 SAT IF Signals

(4 Orbit positions)

• Terrestrial passive
• return path
• cascadable
4. ábra: A kép átalakulása, mikor ellentmondás van a kép megjelenési
aránya és a tévékészülék megjelenési aránya között.

Kiállítási előbemutató
5 - 10 szeptember 2006: CeBIT Eurasia 2006
International Trade Fair for Information Technology,
Telecommunications, Software and Services
TUYAP Congress Center, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
www.cebitbilisim.com

9 - 13 október 2006: Taitronics Autumn
Taipei International Electronic Autmun Show
Taipei World Trade Center (TWTC), TaiWan
www.taipeitradeshows.com.tw/taitronics/

8 - 12 szeptember 2006: IBC 2006
The World of Content
RAI, Amsterdam, Netherlands
www.ibc.org

18 - 20 október 2006: EEBC 2006
Eastern Europe Broadband Convention
Exhibition Centre “KievExpoPlaza”, Kiew, Ukraine
www.eebc.com.ua

26 - 28 október 2006: SAT KRAK 2006
International Satellite Exhibition
Centrum Targowe, ul. Klimeckiego 14, 30-706 Krakow, Poland
www.satkrak.com

28 - 30 szeptember 2006: SatExpo 2006
Space and Advanced Telecommunications
Vicenza Trade Fair, Vicenza, Italy
www.satexpo.it

A TELE-satellite Nemzetközi Magazin 14 nyelven van kiadva világszerte:

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Indonesia Български

Deutsch

English

Español

ﻓﺎﺭﺳﻲ

Français

Ελληνικά

Hrvatski

Italiano

Nederlands

Polski

Türkçe

Előﬁzetési szelvény a TELE-satellite
Nemzetközi Magazin angol kiadásához
TELE-satellite
Subscription Service
PO Box 1331
D-53335 Meckenheim
GERMANY
Fax +49-2225-7085-39

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.

Név

............................................................

Vállalat

............................................................

Cím

............................................................

Város

............................................................

Ország

............................................................

Telefon

............................................................

Villámposta
Fizetési módozatok
Hitelkártya
Lejárati idő
A tulajdonos neve

............................................................



Hitelkártyával



Csekk

pénzutalvány
............................................................

............................................................
Biztonsági kód
(lásd a kártya hátlapján)

............................................................
............................................................

TELE-satellite Intern
ational, English Edition

Keltezés

...................................
Aláírás

...................................

