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Kizárólagosan a TELE-satellite olvasóinak
SatcoDX „Műholdvilág”
A SatcoDX „Műholdvilág” szoftvere tartalmazza az összes műholdadás műszaki adatait világszerte.

SatcoDX
szoftveraktiválási
kód

A SatcoDX szoftver-aktiválási kód 3.10-es változata:

93GE192A5GA8191DEB63GC2C66CB99E5
Érvényes a következő TELE-satellite magazin kiadásáig
Töltsük le erről a címről a SatcoDX szoftvert:

www.TELE-satellite.com/cd/0612/mag
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Utasítás lépésről lépésre a SatcoDX szoftver használatához a számítógépünkön:
1. Töltsük le a SatcoDX szoftver 3.10-es változatát a fenti URL-ről.
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Megjegyzés: ha már telepítve van a 3.10-es
változat, nincs szükségünk ezt újból megtenni. Ellenőrizzük le az
éppen telepített változatot
úgy hogy
ráklikkelünk a SÚGÓ (HELP) gombra, majd
pedig az ABOUT-ra. A harmadik sorban olvasható melyik változat van a számítógépünkre
telepítve.
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Kedves
Olvasók
A TELE-satellite legutóbbi számában
a
képfelbontásra
öszpontosítottunk,
más szóval arra hogy hány képpont van
továbbítva. Megemlítettük azt is hogy
van néhány csatorna, amely csak egy
képpontot közvetít négy helyett és akkor
a beltéri vevőegység egyszerűen fogja ezt
az egy képpontot és megismétli négyszer.
A
műsortovábbítónak
végül
sikerül
megtakarítania a képpont közvetítések 75
százalékát.
De ez nem minden. Ebben a számban
jobban szemügyre vesszük a képtömörítést.
Ahelyett
hogy
minden
képpontot
közvetítenének egyiket a másik után,
tömörítik őket annyira, hogy végül már csak
egy általános információ lesz közvetítve.
Ez olyan mintha azt mondanák: „Kedves
képernyő, vegyél néhány piros képpontot és
tedd a felső sarokba, vegyél egy kevés kék
képpontot és helyezd őket az alsó sarokba,
de kérlek ne kérdezd hova kell a sárgának
menni”. Minnél nagyobb a tömörítés annál
pontatlanabb lesz a kép a TV képernyőjén.
Ugyanakkor,
létezik
egy
harmadik
kategóriába tartozó TV műsor, amely a
mulasztás művészetét a legmagasabb
fokra emeli : ide tartoznak az újabban
Európában felbukkant csatornák, amelyek
olyan állóképeket hordoznak, amelyet
csak
minden
néhány
másodpercben
váltanak. Ezeket a képeket főleg a ﬁzető
telefonszámok reklámozására használják. Itt
az információszint a nulla felé közelít, úgy a
képnél amelyet láthatunk (műsor tartalom)
mint a leadott műszaki jel esetében.
Nem csak ebben az esetben, hanem
minden
csatorna
kategoriának
saját
címszavának kellene lennie a műholdvevő
csatornajegyzékében
és
itt
kezdek
kételkedeni : ha az állóképeket TV
csatornaként jegyzik be, akkor mi a

különbség a TV és az Internet között, ahol
a hírszalagok állóképként jelennek meg ?
Úgy látszik, hogy itt két egymástól
távolálló technológia egyesüléséről van szó.
Én a tévécsatornát „mozgó képnek” tartom,
amely minőségben követi a képernyőmet.
Minnél rosszabb a képminőség és minnél
kevesebb a mozgás a képben, annál
kevesebb köze van a tévéhez. Miért
akar valami ilyesmi megjelenni a beltéri
egységem csatornajegyzékében a „valódi”
tévécsatornák mellett ?
Jó volna hogyha a jövőbeni műholdvevők
képesek lennének a közvetítést műszaki
minőség szerint osztályozni. Szeretnék
kiterjesztett kereső lehetőségeket látni
: a „Minden” és „Csak FTA” mellett miért
ne lehetne egy „Csak HQ” lehetőség is ?
Ez magas minőséget jelentene, legalább
1 Mbps bitszinttel és legalább 704x480
képpontnyi felbontással.
Örömmel töltene el ha csak „igazi”
tévécsatornákat látnék !
Őszinte hívük,
Alexander Wiese
U.I. : Kedvenc rádióállomásom ebben a
hónapban a Radio Atlantida, (a HISPASAT
műhold nyugati 30. fokon, 12.149V, A-PID
5203), számtalan régi és új spanyolországi
sikerszámmal.
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FEATURE

Polarizáció

Kör vagy lineáris
polarizáció
Peter Miller

Ha tanulmányoztuk a műhold jegyzéket, valószínűleg megﬁgyeltük
hogy amig a Ku-sáv közvetítők zöme líneáris (merőleges vagy vízszintes) polarizációt, addig a C-sáv közvetítők körpolarizációt használnak.
Van-e erre valamilyen magyarázat vagy egyszerűen egyvalaki elindult
ezen az úton, a többi pedig csak követte?
Igen
ez
az.
De
mielőtt
megkiséreljük ezt megmagyarázni, hadd mondjunk először egypár
szót a polarizációról általában. Az
elektromágneses hullám az elektromos és a mágneses terek kombinációja. Ezek mindig egyszerre
jelennek meg. Az elektromos tér
vektora merőleges a mágneses
tér vektorára és ezek együttesen
merőlegesek a hullám útirányára.
Az 1-es ábrán a hullám felfelé
terjed.

Na most, ha nincs fázis eltolódás, az elektromos és a mágneses
vektor között, lineáris polarizációról van szó. A polarizációt pedig
attól függően nevezzük merőlegesnek
vagy
vízszintesnek,
hogy az elektromos vektor iránya
milyen az egyenlítői síkhoz viszonyítva.
Ha az eltolódás 90 fokos, akkor
körpolarizációról van szó. A 90
fokos (pozitív vagy negatív) eltolódás azt jelzi, hogy az elektromos

����
New Opportunities New Standards
Burlington Hotel, Dublin, Ireland
7 – 9 March, 2007
The annual DVB World conference has now
become a must for all involved in digital television.
It’s the place to be for the latest information
on developments in this rapidly expanding ﬁeld.
Topics will include MPEG 2&4, DVB-S2, HDTV,
IPTV, DVB-H, Home Networking,
Advanced Modulation for DVB-T and the
controversial subject of DRM.
Programme and registration details will be
announced in September. Details will appear at
www.dvbworld.eu
Further information from seminar@iab.ch

1-es ábra.
A lineáris és a körpolarizáció graﬁkai
ábrázolásának összehasonlítása.

térerő elérte a makszimumot, a
mágneses térerő pedig a nullával egyenlő és fordítva. Láthatjuk
ezt az 1-es ábrán. Elméletileg,
ha a fázis eltolódás mértéke más
(tehát sem 0/180 fok, sem ±90
fok) elliptikus polarizációnk van,
de ezt nem használják a műhold
adásoknál, így itt nem akarunk
erre kitérni. A 90 fok előtti + vagy
- jeltől függően, a körpolarizáció
vagy jobbraforgó (RHCP) vagy
balraforgó (LHCP).
Nos,
általában
könnyebb
legyártani egy jó hatásfokú vevőfejet a lineárisan polarizált jelek,
mint a körpolarizáltak számára. Ezért van az, hogy a Ku–sáv
vevőfejek zöme lineáris polarizációt használ.
Egyike a lineáris polarizáció
jól ismert hátrányainak az, hogy
pontosítani szükséges a vevőfej
rézsútosságát földrajzi helyzetünktől függően. Erre nincs szükség a körpolarizált jeleknél – csak
fel kell szerelnünk egy megfelelő vevőfejet a tányérantennánk
gyújtópontjába és kész.
Egy további fontosabb, de valószínűleg kevésbé ismert tényező a lineárisan polarizált jelek
érzékenysége a föld mágneses
tere által okozott Faraday-rotáció
iránt. A körpolarizált jelekre a föld
mágneses vektorai nem hatnak.
A Faraday-hatás gyorsan csökken
a frekvenciával és gyakorlatilag
elhanyagolható a Ku-sávnál, de

nem úgy a C-sávnál. Ez az, amiért
kockázatosabb a C-sávban lineáris polarizaciót használni. Ez még
fontosabb lehet ha az északi mágneses sarkhoz közel esö területeket kell lefedni.
A közvetítők határozzák meg,
hogy milyen területeket fognak
lefedni. Ha az érdekelt területnek
olyan a szerencséje, hogy rosszak
az időjárási körülményei (eső, hó)
vagy ha magas a földrajzi szélessége (ami hosszabb utat jelent a
felhőkön keresztül), akkor inkább
a C-sávot választják. Valószínűleg
közismert hogy, a C-sáv kevésbbé
érzékeny a rossz időjárási körülményekre mint a Ku-sáv. És mivel
a C-sáv viszont érzékeny a Faraday-hatásra,
a
körpolarizáció
bizonyulhat a legjobb választásnak.
De ha a terület közép szélességi
fokon található és a tányérantenna mérete nagyobb jelentőséggel
bír (mint például a nagy európai városokban), a Ku-sáv lesz
valószínűleg a jobbik választás.
Mivel ezen a szélességen nem
kell aggódnunk a Faraday-hatás
miatt, a lineáris polarizáció könynyebbé teszi a végső felhasználók
magas teljesítményű vevőfejekkel
való ellátását.
Amint láthatjuk, a polarizációk
közötti válogatásnak oka van. A
végső cél mindig a legmegfelelőbb vételmód biztosítása.

BEGINNER SECTION

Alapfunkciók

A műhold vevőfej –
mi az és mire szolgál ?

Az összes többi változat egyedül a rögzített antennákhoz alkalmazható. A 2, 4 és 8
kimenetű vevőfejek 2, 4 illetve 8 beltéri vevőegység ellátására vannak szánva. Mindegyike ezeknek a beltéri vevőegységeknek saját
koaxiális kábelével van a vevőfejhez kötve, ez

Heinz Koppitz

lehetővé teszi a jelek önnálló vételét minden
egyes beltéri vevőegység számára.

A műhold jelek nagyon gyengék. Ezért van szükségünk parabola antennára, hogy a jeleket
össpontosítsuk és egy alacsony zajszintű vevőfejre, amelyet másnéven LNB-nek, vagy néha
LNBF-nek, univerzális LNB-nek vagy fejkonverternek neveznek, amely a gyújtópontban van
felszerelve a jelek összegyűjtése végett. De mi is történik e kis alkatrész belsejében ?

Elektrónika
Az alacsony zajszintű vevőfej tulajdonképpen a műhold antenna szíve. Alapjában véve
ez egy üregrezonátor, amely egyik végén felfogja az antenna által visszavert és összpontosított műhold jeleket és azután feldolgozza
őket. A vevőfej egy orgonasíphoz hasonlóan
rezeg és beínditja a belső dipólusokat, amelyek átalakítják az adás energiáját villamos
jelekké. Egy további elektrónikus kapcsoló
felerősíti a jeleket, mielőtt a koaxiális kábelre
lennének küldve és alacsonyabb frekvenciájúvá alakítja át őket, hogy minnél kisebb legyen
a jelveszteség a kábelekben.
Bár, hogy úgy tűnhetne, hogy nagy különbségek vannak minden egyes modell között,
a leggyakrabban használt vevőfej típusok
ugyanazt a technológiát alkalmazzák, a fő
megkülönböztetési tényező a zajszint marad,
amely az elméleti legalacsonyabb 0.3 dB-es
szintre van szorítva a legújabb modelleknél.
Az univerzális vevőfej arra szolgál hogy a Kusávot – amelyet főleg Európában használnak
– 2 frekvencia tartományra ossza.
Minden vevőfej csak egy meghatározott
frekvencia sávon használható, mivel az S, C
és Ku-sávok mindegyikének másféle üregrezonátorra van szüksége. Ezenkívül vannak
még egyedi tipusok a lineáris és a köralakú
jelek számára, amelyek főleg a belső dipólusok elrendezési módjában különböznek.
Az elektrónikus kapcsoló energia ellátása
különleges ﬁgyelmet érdemel. Az energiával a
vevő látja el a koaxiális kábelen keresztül. Így
a koaxiális kábel nemcsak a vétel jeleit továbbítja az antennáról a vevőegységbe, hanem a
szükséges villamos meghajtó erőt is a vevőegységtől a vevőfejhez (a járulékos irányító

A 4 polarizációs (quattro) vevőfej egy
bekapcsolt kimenettel leadja mind a négy
lehetséges jelkonﬁgurációt (vizszintes/merőleges és alacsony/magas sáv) egyszerre és
nem alkalmas közvetlen csatlakoztatásra a

polarizációt, addig a 18 V a vizszintes polarizációt aktiválja. Bár, hogy a DiSEqC egy nagyon
erős ellenőrző eszközzé fejlődött több mint
256 paranccsal, még mindig nincs használatban a polarizációs szintek közti átkapcsolás
céljaira.
Az univerzális vevőfejet jellemzi egy másik
átkapcsolási mód a kiszélesített Ku-sávon.
Mivel a frekvencia beosztás a műhold vevő-

beltéri vevőegységre. A kimenet jelei először
csatlakoztatva vannak a kapcsolóegységhez. A
kapcsolóegység kaszkád kapcsolásának segítségével és a közbülső erősítőkkel lehetséges
ezentúl csatlakoztatni bármely kívánt számú
beltéri vevőegységet ebbe a rendszerbe.

Többkimenet
hivatásosoknak
A multifeed azt jelenti, hogy rögzített

kön nem elegendő, így a mostani frekvencia

műhold antennával egyszerre vagyunk képe-

beosztást két részre kell felosztani. Az átkap-

sek több műholdról érkező jelek vételére.

csolást a két beosztás között egy 22 kHz-es jel

Az előnye ennek a megoldásnak, az, hogy a

ellenőrzi, amelyet szintén a műholdvevő küld a

műholdak közötti váltás nagyon gyors. Ennek

vevőfejnek, amikor kiválasztunk egy bizonyos

ellenére, több hátrány vagy megszorítás fűző-

csatornát. Ezt a 22 kHz-es jelet mint hordozó

dik a multifeed vételhez :

frekvenciát is használják a DiSEqC ellenőrző
parancsai számára sokkal bonyolultabb rendszer-alakzatoknál. Ezek a DiSEqC parancsok
arra szolgálnak, hogy ellenőrizzék a töbszörös
csatlakozókat (multiswitch) és az antenna
motorokat (lásd a 189-es kiadást).

fok kell hogy legyen.
A jelváltáshoz szükséges a DiSEqC irányí-

Létezik számos különböző célokra szánt
részére

készült

legismer-

tebb vevőfej-típusokat és megmutatja azt is,
hogyan kell őket használni:
Type

Connections

Single LNB
Twin LNB
Quad LNB
Quattro LNB
Octo LNB
Monoblock 2
Monoblock 4
Monoblock 8

One receiver
Two receivers
Four receivers
Multiple users
Eight receivers
Two receivers
Four receivers
Eight receivers

A lehetséges orbitális távolság nem lehet
több). A műholdak közötti távolság legalább 3

formaterv-típus. A táblázat felsorolja a kiszéKu-sáv

Legfeljebb 4 műholdat lehet lefedni.
több mint +/- 10 fok (inkább kevesebb mint

Különböző
formatervek
lesített

A csökkent vételhatásfok következtében
szükség van nagyobb tányérantennára.

tás.
Kapcsolóegységre

van

szükség

hogyha

több mint egy beltéri vevőegységet csatlakoztatunk.
Nehézségekbe ütközhet az antenna pontos
beállítása.

Fixed
assembly
One satellite
One satellite
One satellite
One satellite
One satellite
Two satellites
Two satellites
Two satellites

Motorised dish

Multifeed

Yes
No
No
No
No
No
No
No

2–4
2–4
2–4
2–4
2–4
2, ﬁxed
2, ﬁxed
2, ﬁxed

A praktikus
monoblokk
műhold
vevőfej
Ez a kettős műhold vevőfej
a

legegyszerűbb

megoldás

arra, hogy megvalósítsuk a

Az egy kimenetű vevőfejek egyéni vételre

jelek vételét két műholdról egyszerre, rögzí-

alkalmasak. Az egy kimenetű vevőfej vételi

tett antenna segítségével. Ez a szerkezet két

elvét tartalmazzák a lapantennák is. Ha a

önálló vevőfejből áll egyetlen tartóban. A két

műhold vevő DiSEqC 1.2-vel van ellátva és

vevőfej automatikusan kapcsolatba hozható

olyan

amelyek

bármely DiSEqC 1.1.-es beltéri vevőegység-

A közvetítők rendelkeznek a két különböző

szükségesek a motoros tányérantenna ellen-

gel. Ennek ellenére, csak olyan műholdaknál

polarizáció egyikével (vizszintes/függőleges

őrzéséhez, az 1 kimenetű vevőfej kombinálva

alkalmazhatók amelyek egymás közti távolsá-

illetve bal/jobb körkörös polarizációval). Ez

az antenna motorral lehetővé teszi, hogy jele-

ga 3 illetve 6 fokra van rögzítve. Európában

az amiért a műholdvevőnek utasítania kell

ket fogjunk akárhány műholdról. Ez egy kitűnő

például, vannak 1, 2 és 4 kimenetű monoblokk

a vevőfejet minden beérkező jel polarizáci-

szerkezet, ha leszámítjuk, hogy várnunk kell

vevőfejek a Ku-sáv számára, amelyeknek

óját illetően, hogy a megfelelő dipólus akti-

amíg az antenna beáll a helyes állásba amikor

előre meghatározott egymás közti távolsá-

válódhasson. Az energiaforrás feszültsége

csatornát választunk más műholdról (például

ga 6 fok (például az Astra1/Hotbird vagy az

gondoskodik erről : amíg a 14 V a merőleges

nem az általában beállítottról).

Astra2/Astra3A).

jelekkel egyetemben).

Kapcsolási sajátosságok csatornaváltáskor
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parancsokkal

rendelkezik,

Csináld magad Multiband

SATELLITE RECEPTION

Többsávos vétel szibériai módra
Nickolas Ovsyadovsky

A magazinunk előző számában leírtuk, hogy milyen könnyű felépíteni egy kombinált C- és
Ku-sáv vevőfejet. Csak egy üres konzervdobozra, egy rézcsőre és egy kevés lelkesedésre volt
szükség. A világ egyes részein a C-sáv valóban exotikus lehet, míg a másik részében a műholdvétel fő forrása marad. A probléma pedig visszájára fordult – többé nem az hogy „hogyan
adhatunk egy C-sáv vevőfejet a rendszerünkhöz”, hanem hogy „hogyan tehetnénk szert több
csatornára, ha az a szerencse érne hogy lenne egy Ku-sáv vevőfejünk is”.
A Szovjetunióban először a C-sávot használták évtizedekig, majd Oroszországban is
folytatták, hogy rajta keresztül továbbítsák a
fő csatornák jelét mint amilyen a Pervij Kanal
és a Telekanal Raszija a földi közvetítő állomásoknak országszerte a világ legnagyob
országában. A műhold-ipar fejlődésével, több
Ku-sáv műhold kezdett megjelenni, először
Oroszországon kívül, de utána azon belül is
a fontos orosz földrajzi hosszúságokon, mint
amilyen a keleti 40. hosszúsági fok, a keleti
80. hosszúsági fok, a keleti 90. hosszúsági fok
és így tovább. De még túl korai a jó öreg Csávot eltemetni. A fő közvetítő állomások nem
sietnek a sávváltással, ez azt jelenti hogy legalább Oroszország keleti részeiben a C-sáv
megmaradt a műhold televiziózás alapjának.
Oroszország európai részében rendesen
nem jelent gondot legalább 2 fő és 2 helyi
csatorna vétele valamely közeli tévétoronyból. Ha annak a jele túl gyenge, a legkönnyebb
megoldás felszerelni egy kis tányérantennát
egy Ku-sáv vevőfejjel és ráírányítani a keleti
36. hosszúsági fokon lévő EUTELSATW4-es
műholdra, amely egészen erős jellel lefedi
Oroszország európai részét. A „Trikolor”
csomag, amely jelenleg 10 csatornát foglal
magába, csak azt kéri a potenciális nézőtől,
hogy vegyen egy különleges vevőegységet
beépített Z-kódolt modullal. Nincs előﬁzetési
díj, de a szerzői jogok védelmében a csatornákat kódolják. A másik megoldás : előﬁzetni

egy igazi ﬁzetőtévé csomagra ugyanazon a
műholdon.
Azonban, a helyzet sokkal kevésbbé világos
és fényes az Urál-hegységtől keletre, tapasztalhattuk utazásunk során. Az EUTELSATW4es többé nem fogható, a nemrég beindított
ﬁzetőtévés tervezet a keleti 56. hosszúságon
lévő BONUM1 műhold esetében legalább 1
éves előﬁzetést ír elő, és túl drágának tűnhet
egy átlagos tévénéző számára. Ez pontosan
az a helyzet, amikor a C- és a Ku-sáv kombinált vétele napvilágot lát, és sokkal vonzóbbá
lesz mint néhány ezer kilométerre nyugatra.
Természetesen,
léteznek
szakszerűen
legyártott kombinált C-Ku-sáv vevőfejek,
amelyek könnyen megvehetők a legközelebbi műhold-boltban, de mi élvezet van abban,
elkölteni 100 eurót valamire, amit könnyen
sajátkezűleg megszerkeszthetünk ? Az oroszok többsége szeret kisérletezni, mivel az
az időszak amikor még szükség volt erre,
még csupán nemrég múlt el. Mindent amit
el tudunk képzelni sokkal egyszerűbb volt
20 évvel ezelőtt megépíteni sajátkezűleg,
mint megvásárolni. És még akkor is amikor
a helyzet drámailag megváltozott, sok ember
továbbra is időtöltésből készít egyedülálló és
csodálatos dolgokat, amelyek közül némelyek valóban értékes találmányok. Ezalól nem
kivétel a műholdadások vétele általában és a
kombinált C-Ku-sáv vevőfejek különösen.

Végy csak egy furót és két vevőfejet

Ha kézbe veszünk egy meglevő monoblokk C-sáv vevőfejet beépített vevőtölcsérrel, ehhez
hozzáadni a Ku-sávot olyan egyszerű mint lyukat fúrni és felerősíteni rá a Ku-sáv vevőfejét. Az
omszki Szergej így szerkesztette meg a kombinált egységét :

Két szabványos vevőfej – a Csávhoz (fenn) és a Ku-sávhoz
(lenn)

Először levettük a védő kupakot a Kusáv vevőfejről

De ki mondta egyáltalán hogy valamit fúrni
kell? Egy másik érdekes újítás Alekszejtől
ered, aki felszerelt egymásra két vevőfejet, és
mikor váltani akarja a sávokat, csak egyszerűen kiválasztja a kellő „pozíciót” a vevőjén. A
tolómotor (actuator), amely a vevőfej tartójához van erősítve, elvégzi a többit:

Ime hogy vannak a vevőfejek felszerelve....

....és a tolómotor bekapcsolva

Utána kifurtunk egy sereg kis lyukat
a C-sáv vevőtőlcsér hátsó végének
széle körül
Használatra kész a többsávú vevőrendszer

... és
odaerősítettük
a helyére
a Ku-sáv
vevőfejet

A következő lépés volt hogy vigyázva kivettük ezt a fémdarabot...

Mozgasd a vevőfejet
és ne a tányérantennát

Egy kevés ﬁnom állítgatás után, alig 2 óra elteltével, Szergej megkétszerezhette a vehető csatornák számát a rendszeréhez hozzáadott Ku-sáv
vevőfejjel.

Tehát, amint látjuk, ez egyáltalán nem
nehéz. Nem kell Albert Einstein-nak lennünk
ahhoz, hogy kitaláljunk valami ilyesmit. Nos,
hasonlítsuk össze azt az élvezetet amit jelent:
üzletbe menni és megvásárolni olyasmit amit
bárki más megvehet, azzal hogy megvalósítunk sajátkezűleg ilyen egyedülálló megoldásokat !
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TEST REPORT

Műhold vevőegység

Fortec Star Mercury II

Egy FTA műholdvevő beltéri vevőegység
egyedüláll különlegességekkel

A Fortec Star
ismét
besorolt
az észak-amerikai rajvonalába egy új műholdvevő beltéri vevőegységet. Az új, Mercury II-es
modell a Sat Expo 2006-on a Georgia állambeli
Atlantában, az Egyesült Államokban került bemutatásra. Ez egy egyszerű műholdvevő, amely egy csomó többlet különlegességet tartalmaz, amely a vevőegység használatát
a tulajdonos számára érdekesebbé teszi. Természetesen mi elővettük a
nagyítónkat, hogy közelebről szemügyre vehessük mi tartja üzemben ezt az új
műholdvevő beltéri vevőegységet?
A méreteit nézve: 300 x 210 x
60 mm (11.8 x 8.3 x 2.4 hüvelyk)
ez egy tipikus méretű műholdvevő. Az ezüstszínű elülső lapján
8 ezüst vizszintesen elhelyezett
gombot találunk, amelyeket a
vevő írányítására és programozására használhatunk, hogyha
a távírányító elveszne valahol a
divány párnái közt. A 4 karakteres
zöld kijelző, amely a homlok fal
közepén van elhelyezve és mutatja
a pontos időt vagy az éppen kiválasztott csatornát. Az ami különleges, hogyha új csatornára váltunk
a csatorna száma megjelenik egy
pillanatra majd újra feltűnik a
pontos idő. A pontos időt betáplálhatjuk kézileg vagy hagyhatjuk a
műholdvevőt hogy maga válassza
ki a pontos időt az adatáramlatból
úgy hogy az „Idő beállítás” (Time
Setup) menüben a nyugat-európai
középidő (GMT) értékét „ON”-ra
állítjuk. Tartsuk szem előtt, hogy
ez az idő-adat nem mindig található meg az összes műsorközvetítőnél.
A hátsó lapon megtalálható az
összes szabványos kapcsoló, amelyet ott szeretnénk látni, mint amilyen egy IF bemenet loop-through
kimenettel (amely utóbbi egy koaxiális kábelen keresztül közvetítheti az ún BIS-jelet egy második
műholdvevőbe), azután kép és
analóg sztereó hang kimenetek 3
RCA aljzaton, egy VHF modulátor
kimenet amely a 3-as vagy a 4es csatornára állítható, egy földi
tévéantenna/vezeték
bemenet
amely át van hurkolva a modulátor kimenetre amikor a Mercury II
készenléti módban van, valamint
egy RS-232-es soros interfész. De
van számos kellemes meglepetés
is a csatlakozó lapon : nem csak
egy S-Video kimenetet és egy digi-

tális hang kimenetet találhatunk
ott, hanem további 3 RCA aljzat
készletet amelyek a komponens
képkimenetekről (Y, Pb és Pr)
gondoskodnak. Itt van még egy
főáram kapcsoló, valami amit nem
találhatunk más vevőkön.
Ellentétben a vevő ezüst színével, a csatolt univerzális távirányító javarészt fekete színű. Az
alsó oldala a távirányítónak úgy
van kialakítva, hogy kényelmesen
belesímuljon a kezünkbe. El van
látva minden szabványos gombbal, beleértve egy szám-billentyűzetet, gyűrű alakban elhelyezett
gombokat a hangerő és a csatornaváltáshoz, egy „Parancsgomb”
(OK-gomb) és a baloldali gombok
mentén
félkörben
helyezkednek el az Info, EPG, Exit és Menu
gombok. Mivel ez egy univerzális
távirányító, beprogramozható más
elektrónikus berendezés működtetésére is mint amilyen a tévé,
videófelvevő vagy a DVD-lejátszó. Ez egy alkalmas sajátosság,
amely lehetővé teszi, hogy mindig
mindent ellenőrizhessünk egyetlen távírányítóval. Vannak még
külön gombok a távírányítón a
videófelvevő tipikus sajátosságainak ellenőrzésére, valamint egy
„Szerkesztés” (Edit) gomb amelylyel kényelmesen átminősíthetünk
egy csatornát (hozzáadhatjuk a
kedvenceink jegyzékéhez, lezárhatjuk, törölhetjük, átkeresztelhetjük, stb.).

Köznapi
használat

A
műholdvevő
szabványos
észak-amerikai dugasszal ellátott
hálózati csatlakoztató zsinórral
érkezik. Az előírt áramellátás 100-
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120V/60Hz-es váltóáram, tehát ne
próbáljuk a dugaszt fali dugaszolóaljzatba dugni Európában vagy
a világ más részén ahol 220V-os
váltóáramot használnak, mert
kiegethetnénk a készüléket.
Amikor először bekapcsoljuk
a beltéri vevőegységet, ki kell
választanunk a menü- és a hangutasítás nyelvét. A menü nyelve
lehet angol, arab, horvát, cseh,
dán, holland, perzsa, ﬁnn, francia,
német, görög, magyar, indonéz,
olasz, norvég, lengyel, portugál,
román, orosz, szerb, spanyol, svéd
és török.
Miután kiválasztottuk a nyelvet,
a következő kijelzésnél megjelenik
a „Telepítő” menü (Installation).
Ettől kezdve a tulajdonos betáplálhatja a műholdakat, amelyeket
fogni akar. Kiválaszthatjuk a helyi
oszcillátor frekvenciát (LOF) egy
jegyzékről vagy kézileg betáplálhatjuk ha a kívánt LOF nincs a
jegyzéken. Erről a képernyőröl
az antenna motor is – legyen az
DiSEqC 1.2-es vagy USALS – szintén beindítható. Ha nincs antenna
motorunk, de helyette van több
antennánk vagy egy multifeed
antennánk, a beltéri vevőegység
DiSEqC 1.0-ás és 1.1-es protokolljai lehetővé teszik a műholdvevő
számára hogy erőfeszítés nélkül
müködjön az ilyen típusú antennákkal.
Az új műholdvevők javarésze,
rendkívül erős pásztázó funkcióval
jelenik meg a kereskedelemben. Ez
az ún. „Erőteljes pásztázás” funkció (Power Scan) szintén jelen van
a Mercury II műholdvevőn, műhold
pásztázást tesz lehetővé anélkül
hogy előre ismernénk a műsorközvetítők paramétereit. Meg tudja
találni az összes működő digitális
műsorközvetítőt a műholdon és

pásztázhatja a műsorközvetítők
mindegyikét valamely rádió vagy
TV csatorna végett. A következő
logikus lépés volt, hogy felbecsüljük a Power scan képességeit
miután működésbe hoztunk egy
műholdat. Mivel a benne foglalt
műsorközvetítő adatoknak naprakészeknek kell lenniük, hiszen
új műsorközvetítők is felbukkanhattak amióta a műsorközvetítők jegyzéke be volt táplálva
a műholdvevőbe. A Power scan
gyorsan fel fogja ismerni bármelyikét az újonnan érkezetteknek
és hozzáadja a műsorközvetítők
jegyzékéhez. Egyszóval használni a Power scan-t, messze a
legkönnyebb módja annak, hogy
naprakészen tartsuk a műholdvevőnknek a műsorközvetítő és csatorna jegyzékét.
A Mercury II-nek a Power scanje távirányítóról közvetlenül és
kényelmesen elérhető és különféleképpen beállítható. A teljes
pásztázás helyett a felhasználó
csak egyetlen polarizáció pásztázására korlátozódhat, a kezdő és
befejező frekvenciák megadhatók, a pásztázási lépések beállíthatók 4, 6, 8, 10, 12 vagy 15
MHz-re és pásztázhatóak csupán
az FTA csatornák vagy az összes.
Létezik úgyszintén egy ún. Sebesség zároló (Locking Speed) opció,
amely a „részletes”, „gyors” és
„normális” választékot ajánlja. Ha
csupán a 10 Ms/sec feletti szimbólumsebességű műsorközvetítők
érdekelnek csak bennünket akkor
a legjobb választásunk a „gyors”
opció lesz. A „normális” opció
lesz a legjobb választásunk az 5
Ms/sec feletti szimbólumsebességekre, a „részletes” opció pedig
ha az összes simbólumsebességet
kívánjuk választani, ideértve az
5 Ms/sec alattiakat is. Azt már
mondani sem kell, hogy a „részletes” pásztázás elvégzéséhez
sokkal több időre van szükség.
Úgyszintén a kiválasztott pásztázási lépések szintén kihathatnak a
pásztázáshoz szükséges idő hoszszára.
Ahhoz hogy tesztelhessük az
„Erőteljes
pásztázás”
(Power
Scan)
funkciót,
tányérantennánkat a nyugati 97. fokon lévő
Intelsat Americas 5-ös műholdra
írányítottuk és a „részletes” 4 MHzes lépésenkénti pásztázást állítottuk be. A pásztázás alatt, minden
fellelt műsorközvetítő egy jegyzékbe került. Az „Erőteljes pásztázás” képernyőjénmegjelent a
pillanatnyi frekvencia, a képernyő
alján pedig egy teljesítménysáv.
Miután megtalált minden egyes

műsorközvetítőt, az „Erőteljes
pásztázás” kikereste mindegyikük
csatornáit. Egy 11.7-12.2 GHz-es
tartományban, mindkét polarizációval végzett pásztázás elvégzése
12 perc és 51 másodpercig tartott.
A beltéri vevőegység memóriája
makszimálisan 6000 csatorna és
100 műhold tárolására elegendő. A
gyártó azt állítja, hogy a Mercury II
2-45 Ms/sec szimbólumsebességű
jelek vételére képes. Mi úgy találtuk hogy a Mercury II ennél többre
is képes. A beltéri vevőegységet
1.374 Ms/sec-os jellel teszteltük
és örömmel mondhatjuk hogy ez
a vevőegység egy pillantnyit sem
tétovázott hogy felismerje ezt a
jelet.
A távírányító „Parancsgombjának” megnyomásával megjelenik
az a csatornajegyzék, amely tartalmazza a pillanatnyilag kiválasztott csatorna képét és azt
kivetíti egy ablakban. A „Csatornaváltó” (Channel Switch) tulajdonság meghatározza, hogy a
beillesztett képpel mi történjen a
csatornajegyzék fel-alá mozgatása
közben. Ha a Csatornaváltó „közvetlen”-re (direct) van állítva, a
csatornakép megváltozik amikor a
jegyzék valamely másik csatornájára kapcsolunk. Ha viszont „késleltetett„-re (delayed) van állítva,
a kép nem fog addig változni, amíg
meg nem találtuk a keresett csatornánkat és meg nem nyomtuk a
„Parancsgombot”. Ez a késleltetési
képesség nagyon kedvező lehetne
ha a Mercury II antennamotorhoz
volna csatlakoztatva. Ilyen módon
a motor nem mozdulna el addig
amíg meg nem találtuk a keresett
csatornánkat és meg nem nyomtuk
a parancsgombot. „Auto” módban
a műholdvevőegység automatikusan felismeri, hogy a „közvetlen” módban vagy a „késleltetett”
módban kell-e lennie.
Természetes, ha már van bizonyos számú tárolt csatornánk a
memóriában, hogy azokat szeretnénk rendezni valamilyen logikus
módon. Bár, a kedvenc jegyzékeknek van már eredeti elnevezésük,
ez meg is változtatható találóbbra,
ha erre szükség mutatkozik. Léte-

+

zik egy különleges kedvenc jegyzék amely a „Fav 7” név alatt fut.
Ha vannak bizonyos csatornáink
amelyeket nem akarunk megőrizni, de ugyanakkor nem akarjuk, hogy bárki más tudjon róluk,
egyszerűen tegyük őket a „Fav 7”
jegyzékre és aktiváljuk a Fav7-es
zárat a „Zároló” menüben (Lock
menu). Ha már egyszer a jegyzékben vannak, teljesen el vannak
rejtve az idegen tekintetek elől és
még csak meg sem jeleníthetők a
szabványos csatornajegyzéken.
A műhold rendező funkciója szintén érdekes: a műholdak
besorolhatók
ábécé-sorrendben
vagy poziciójuk szerint. De van itt
egy „alapértelmezett” beállítás is,
amelynél a jegyzéken levő első két
műhold mindig az IA5 és a Galaxy
10R lesz. A többi műhold utánuk
következik ábécé-sorrendben. Ez
egy ésszerű sajátosság, amely
ﬁgyelembe veszi hogy az IA5 és
a Galaxy 10R a két legnépszerűbb
műhold, amelyre antennánkat itt
Észak-Amerikában irányíthatjuk.
Egy másik meglepő sajátosság
a „Biztonsági csatornamentés”
funkció (Channel Backup). Elöször
azt gondolhatnánk, hogy ez szükségessé teszi csatornajegyzékünk
számítógépre való elmentését. De
nem ! Nem ezzel az alkalommal
! A „Biztonsági csatornamentés”
beindításával, ez a már létező és
átrendezett jegyzékünket menti
el a vevőegység belső memóriájába. Most már használhatjuk
más műholdak „Erőteljes pásztázását”, új műholdvevő szoftvert
tölthetünk fel, elvégezhetjük a
vevőegység gyári visszaállítását,
stb., és utána az elmentett jegyzéket visszaállíthatjuk a „Csatorna
visszaállítás” (Channel Recovery)
paranccsal. Ez ugyanis fogja és az
elmentett jegyzékkel felváltja a
jelenlegit. Más szóval, a csatornajegyzék újra ugyanaz lesz mint ami
előzöleg volt.
A „Visszahívó” (Recall) gomb
nemcsak hogy váltogathatja a két
utoljára nézett csatornát, hanem
helyettük megjeleníti a 10 utolsó
csatornát egy jegyzéken, amelyről
kedvünk szerint kiválaszthatjuk

bármelyiket. A Mercury II rendelkezik még további jókkal is,
amelyek a beltéri vevőegységet
még izgalmasabbá teszik. Például
a többképes mód lehetővé teszi
több csatorna (4, 9, 13 vagy 16
kép) megjelenítését a képernyőn.
A képek egyike élőkép lesz, a többi
pedig állókép.
A Mercury II rendelkezik egy
emlékeztető funkcióval is : ha az
„Időzítő” menü (Timer) pontosan lett beállítva, a vevőegység
emlékeztetni fog bennünket, hogy
egy bizonyos műsor kb mikor kez-
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dődik. Még nagyon sok más
sajátossága van mint amilyen
: a „kép-a-graﬁkában”, egy
adattovábbító funkció (vevőegységtől vevőegységig vagy
vevőegységtől számítógépig),
a műsortovábbító nevének a
kijelzése az „Antenna beállítás”
(Antenna Setup) menüben azaz a
„Műhold azonosítóban” (Satellite
Identiﬁer), a csatornaszám kijelzés amely a műsortovábbítók számozási rendszerén (SID) alapszik,
stb. Ha épp úgy adódna hogy nem
találnánk semmi kedvünkre valót
a tévén, még mindig itt vannak a
Tetris és a Push-Push videó játékok, hogy szórakoztassanak bennünket. Végül ne feledkezzünk
meg az angol és francia nyelven
írott részletes használati utasításról sem.

Manufacturer

Fortec Star Communications,
Mississauga, Ontario, Canada

Fax

+1-905-602-5289

E-mail

fortecCA@fortecstar.com

Model

Mercury II

Function

Digitális FTA műholdvevő beltéri egység

Channel Memory

6000

Symbolrate

2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible

yes

C/Ku-band Compatible yes
USALS

yes

Hard Disk Drive

no

DiSEqC

1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Video/Audio Outputs

3 x RCA

Component
Video Outputs

3 x RCA (Y, Pb, Pr)

S-VHS Output

yes

Digital Audio Output

yes, S/PDIF

Power Supply

100-120 VAC, 60 Hz

Power Consumption

40 Watts max.

Csatornaszerkesztés

Több képes mód

Csatornajegyzék

Energia pásztázás

Infósáv

Jelminőség

Szakértői vélemény

Dacára annak hogy a Mercury II csupán egy FTA
műholdvevőegység, olyan sajátosságokkal rendelkezik amelyeket a drágább típusoktól várnánk el. Az
Erőteljes pásztázás funkció szerfelett rugalmas, úgy
hogy a pásztázási paraméterek javarészt átszabhatók
azzá amire éppen szükségünk van. Ezenkívül a komponens kép kimenetei és a digitális hang kimenetei
magasabb minőségűTV nézéshez készültek.

Ron Roessel
TELE-satellite
Tesztközpont
Észak-Amerika

-

A műholdvevőegységnek nincs univerzális áramellátása és nincs
is tervezve Észak-Amerikán kivüli használatra. Ezt az is alátámasztja hogy csak NTSC kimenettel rendelkezik. Ugyanígy számos fent
említett tulajdonság csak a műholdvevőegység legyártása után lett
hozzáadva. A szoftver bővítésére lehet szükség hogy hozzáadhassuk
mindezeket az említett tulajdonságokat.
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TEST REPORT

Számítógépkártya

TechnoTrend S2-3200

Olcsó HDTV a számítógépünkön
Míg a nagyobb TV hálózatok közül sok csak
lassan fogadja el a HDTV gondolatát, addig a szükséges műholdvevőket olyan nagyon nehéz megtalálni, mint a közmondásos tűt a szénakazalban.
Miután a TELE-satellite magazine előző számában
bemutattuk az első DVB-S2-es set-top boxot egyedül annak van értelme, ha megtesszük a következő
lépést és ebben a számban bemutatjuk a DVB-S2
személyi számítógépkártyát is. A német DVB SHOP

vállalat terjeszti ezt a modelt világszerte, kizárólag
az S2-3200 modelszám alatt. A TechnoTrend kénytelen volt késleltetni ennek a számítógépkártyának
a piacra dobását – mivel az igényelt Mpeg-4 csippek
egyszerűen nem voltak kaphatók. Szerencsére a
gyártó okosan felhasználta a váratlan haladékot egy
teljesen hiba- és problémamentes szoftver kifejlesztésére.

a műsortovábbítók kellő módon
rendeztek, segít könnyen megtalálni kedvenc programjainkat.
Ha más műholdakat is szeretnénk
fogni az Astra mellett, ez könnyen
kivitelezhető a Csatornakereső
(Channel Search) menün keresztül. Összesen 141 európai, ázsiai
és amerikai műhold van előprogramozva a memóriában. Légből
kapott az a hír, az összes elérhető műholdra vonatkozóan, hogy a
műsorközvetítő adatai, a műholdak közül néhánynál, nem mindig
naprakészek. Az új műsorközvetítő adatok szerkesztése vagy
hozáadása bármely műholdra
egyszerű. Minden lehetséges helyi
oszcillátor rezgésszáma (LOF) is
szabadon választható. Ezenkívül
a kézi műsorközvetítő pásztázás
mellett, természetesen egy teljes
orbitális pozició is pásztázható,
egy 80 transzponderes műhold
leolvasása durván kilenc percet
vesz igénybe.
Maga a kártya első pillantásra
nem néz ki különösnek és nem
árulja el a benne rejlő lehetőségeket. Az első dolog, amire felﬁgyelhetünk a műhold IF bemenet
és az infravörös vevő. Egy 50 tűs
dugasz is látható, amely a kívánság szerint beépíthető CI csatlakozó felülethez illik. A csatolt
távirányító némileg kicsinek tűnik,
de miután megszoktuk, lehetővé teszi a kártya akadálymentes
ellenőrzését. A részletes használati utasítás a TechnoTrend Media
Center szoftver működtetéséhez
megtalálható PDF formátumban a
csatolt telepítési CD-én.

Köznapi
használat

A kártya és a velejáró szoftver
telepítése nem több mint „csatlakoztasd és használd” (Plug &
Play). Miután behelyeztük a kártyát az üres perselynyílásba és
újra bekapcsoltuk a számítógépet, a Windows azonnal felismeri
az új hardvert és kéri a megfelelő
meghajtó programot. Amint gondoskodtunk erről, nem marad
más hátra mint a TechnoTrend
Media Center szoftverének a tele-

pítése. Még a számítógép újraindítására sincs szükség, a kártya
azonnal használható. A hardver
részről, a TechnoTrend 1 GHz-es
Intel Pentium 3-ast ajánl a normál
DVB-S-hez, a HDTV műsorokhoz
pedig legalább 3.4 GHz-es Pentium
vagy AMD 3500+/Dualcore szükséges egy erős graﬁkus kártyával
(AGP vagy PCI Express minimum
64 Mb-nyi RAM-mal). A Microsoft
Windows XP-re is szükség van.
Az S2-3200 egy teljes PCI perselynyílást igényel magának, ha
ezenkívül használunk egy kívánságszerinti CI csatlakozási felületet, szükségünk lesz egy másik
üres perselynyílásra is. De ez
lehetővé teszi nekünk hogy könynyen beillesszünk mindenféle CI
modult a számítógép hátsó lapjára.
A csatolt szoftver ez idő szerint
két részre van osztva : az egyik a
TechnoTrend Media Center a TVvételhez, a másik pedig eszköz
olyan adatszolgáltatók vételéhez
mint amilyen a műholdas Internet.
A Media Center előreprogramozva
érkezik, az Astra (19.2 keleti fokon
levő műhold) Európára vonatkozó,
közel teljes csatornajegyzékével.
Ez a csatornajegyzék, amelyet
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Az integrált DiSEqC 1.0-ás
protokoll megengedi, hogy ezt
a kártyát makszimum 4 egyéni
vevőfejhez használjuk. A DiSEqC
1.1-es protokoll, amely megengedné a maximum 16 vevőfej
ellenőrzését, sajnos nem kapható. Ha rendelkezünk DiSEqC
motorral, amelyet sajátunknak
mondhatunk, az integrált DiSEqC
1.2-es protokoll lehetővé teszi

számunkra, hogy működtessük
a motorunkat ezzel a kártyával.
Általában véve azonban, ez idő
szerint az ilyen motorok egyikének kártyával való működtetése
lehet hogy nem a legjobb ötlet.
A vevőfej 14/18 voltos ellenőrző feszültsége a PCI buszon levő
5
voltos
feszültség-ellátásból
származik. A motor ugyanezt a
feszültséget fogja használni és
megsemmisítheti a kártyát.
A Media Center szoftvere három
részre van osztva : fölül baloldalt megtaláhatjuk az Ellenőrző
sávot (Control Bar), amelyről az
összes létező funkció aktiválható
egyetlen kattintással. Jobboldalt
van a csatornajegyzék és középen természetesen a tévéképernyő amelyen nézhetjük az éppen
kiválasztott csatornát.
Hála az előprogramozott csatornajegyzéknek a felhasználó nyomban a telepítést követő
kevesebb mint 2 másodperc belül
startolhat az első csatorna megjelenítésével a képernyőn. Ez idő
szerint egy számítógép számára
ez a kapcsolási idő nagyon jó, a
két csatorna közti váltás, ugyanazon a műsorközvetítőn, alig 1
másodperc időt igényel, míg a váltási idő két különböző műsorközvetítő között alig 2 másodperc.
Az elektrónikus program-kalauznak (EPG) különösen abban
van a varázsa, hogy a szabványos
set-top boxoknak egyes tulajdonosait elönti tőle a sárga irígység.
Ugyanis miután rákapcsoltunk
egy csatornára az elektrónikus
program-kalauznak csak néhány
másodpercre van szüksége, hogy
megtalálja az összes szükséges

EPG-adatot. Ezek az adatok, beleértve a bővített EPG-információt
is (feltéve, hogy ezt a műsortovábbítók számunkra elérhetővé
tették) logikusan elrendezhetők
pusztán egy gombnyomással.
Köszönet hogy az elektrónikus
program-kalauz ablaka listázza a
többi csatornát és már le is töltötte az összes EPG-adatot. Most
már a kiválasztott adatok kivetítéséhez elég egy egyszerű gombnyomás.
Ha telefonhívást kapnánk egy
este miközben tévézünk vagy
ha valaki becsenget az ajtón és
megáld bennünket egy váratlan
látogatással, a beépített időváltó
(Time Shift) funkció szüneteltetni
fogja számunkra a programot és
akkor folytatja amikor a dolgunkat elvégeztük. Az Időzítő (Timer)
funkcióval számos programot
előre kijelölhetünk felvételezésre. Heti és napi időzítő egyaránt
a rendelkezésünkre áll. Természetesen, mindez csak akkor fog
működni, ha abban az időben
amelyre a felvételezés időzítve
van, a számítógépünk be lesz
kapcsolva.
A TechnoTrend gyártású hullámváltó érzékeny, bár gondjai vannak a keskenysávú SCPC
jelek vételével. A mi 1.3 Ms/sec
próba közvetítőnk nem volt pásztázható, csupán a 4-5 Ms/sec-nál
kezdődő jeleket volt képes az S23200 lejátszani.
Az összes alap SDTV funkciók
áttanulmányozása után, mi természetesen azt akartuk, hogy
végül leellenőrizzük a HDTV
vételt. Hamarosan megtaláltuk
a német Pro7 és Sat1 csatornák
HD szerviszeit és kevesebb mint
2 másodperc múltán, a csatornák
a képernyőn voltak, rendkívüli
képminőségben. Hála a CI interfésznek még az olyan kódolt programok is mint a német Première
HD ﬁzető TV csomag is foghatók
voltak.
Amíg az SDTV műsorok lejátszása alig terhelte meg a mi P4 3.7
GHz-es processzorunkat, a HDTV
sokkal magasabb követelményei
tisztán felismerhetőek voltak.

Addig amíg más programot nem
nyitottunk meg a Media Centeren
kívül a hang és a kép szinkronban voltak kivetítve minden gond
nélkül. Amint azonban további
programokat nyitottunk meg,
amelyek tovább terhelték a processzort, aminek a HDTV képminősége adta meg az árát.
A TechnoTrendet ezért nem
tehetjük felelőssé emiatt, tekintettel hogy a személyi számítógép
a mi tesztlaborunkban az erőskála legalján foglal helyet.
Ha egy AC3 vagy másnéven
Dolby Digital sztereo hangszórórendszerrel rendelkezünk, amely
a számítógépünkre van kapcsolva, élvezhetjük természetesen a
kristálytiszta hangot a szuperéles
képünk mellett. A többi S2-DVB
set-top boxokkal szemben a
TechnoTrend Media Centernek
nem képez nehézséget felismerni
még az Astra2 (keleti 28.2 fokon
levő műhold) britt Sky Digital és
BBC műsorközvetítőit sem. Az
elsőrendű
dokumentumﬁlmek
minősége,
a
magasminőségű
HDTV-ben többé nem elérhetetlen.
A TV-vétel mellett, a Media
Center rendelkezik úgyszintén a
különböző képformátumok viszszajátszási képességével a számítógépen és hála a beépített
kép-a-képben (PIP) funkciónak
nézhetjük a tévét egy kis ablakban videólejátszás közben. Így
könnyen átugorhatók az unalmas
reklámblokkok.
A CI bővítő modul lehetővé
teszi az S2-3200-as számára a
ﬁzető tévészolgáltatások vételét a
szabadon sugárzott adások mellett. Mindhárom tesztelt CI modul
(Alphacrypt CI egy Première kártyával, Viaccess CI és Irdeto CI)
kifogástalanul működött.
A Media Center szoftver különálló menüválogatási lehetőséggel
rendelkezik, amely lehetővé teszi
a felhasználó számára, hogy a
távírányító minden egyes gombját átprogramozza kedve szerint. Ezért a távirányítót „be
kell tanítanunk”az első használat előtt és el kell mentenünk az
összes gombbeállítást. Ha ezt

megtettük,hála a gombok egyedi
programozásának sokkal érdekesebbé válik a távirányító használata.
A TechnoTrend Media Center
szoftverén kívül, számos külön
program található, amelyet felhasználhatunk ezzel a kártyával. Megnyugtatjuk azokat a
DX-előket akik nem tudnak mit
tenni a ProgDVB-jük nélkül – a
kártya nagyon jól működik ezzel
a programmal is. Még a HDTV
műsorok is bemutathatók S2-DVB
módban, bár hiányzik a ProgDVB
támogatása. Az adatok alkalmazását, amely ebben az esetben a
háttérben folyik, a Hangoló Súgó
(Tuning Helper) teszi lehetővé. Ha
a DVBViewer a választott progra-

munk, akkor sem fogunk csalódni.
Ez a program nagyon jól működött az S2-3200-al együtt.
A TELE-satellite jelen számában
megvizsgáltuk a különböző MPEG
4:2:2-es vétellehetősegeket és
ezek tudatában bizonyára érdemes volt az S2-3200-at mikroszkóp alá helyezni és szintén
nagyon tüzetesen megvizsgálni.
Nem tartott sokáig hogy rájöjjünk, hogy a TechnoTrend Media
szoftvere képtelen igazgatni az
MPEG 4:2:2-es vételt, de hála a
ProgDVB-nek még nincs minden
veszve. Még más programok is,
amelyek az MPEG 4:2:2-es „feed”
vételre alkalmasak, ezzel a kártyával tesztjeinkben nagyon jól
működtek.
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Distributor

DVB-Shop, Germany

Telephone

+49-34954-31960

Fax

+49-34954-49233

Internet

www.dvbshop.net

Model

S2-3200

Function

Számítógépkártya a DVB és a DVB-S2-es
jelek vételére SDTV/HDTV módban

Channel Memory

Unlimited

Satellites

141

Symbolrate

4-45 Ms/sec.

SCPC Compatible

yes, starting at 4-5 Ms/sec.

USALS

no

DiSEqC

1.0 and 1.2

EPG

yes

C/Ku-band Compatible yes

A Media Center szoftver

Kép-a-képben mód

HDTV-vétel DVB-S módban

MPEG 4:2:2

A SAT1 HD DVB-S2 módban

Csatorna pásztázás

Szakértői vélemény
+

A TechnoTrend S2-3200-as sokoldalú kártya, amely
bár csak pár héttel ezelőtt jelent meg, már egészen
pontos benyomást tett. A TechnoTrend nagyon bölcsen használta fel az idejét, és eképpen képes lett felkínálni egy kifogástalanul működő szoftvercsomagot
. A DVB és DVB-S2 módban bemutatott HDTV műso-

Thomas Haring
TELE-satellite
Tesztközpont
Ausztria

rok kifogástalanul működnekik, és mindene tetejében
a DVBSHOP a kártyáját nagyon vonzó áron kínálja.

-

Nincs
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UPDATE

Digitális/analóg tévé-, műhold- és kábel- jelelemző készülék

Promax Prodig-5 TV Explorer
Thomas Haring

A TELE-satellite magazin legutóbbi számában, bemuttatuk olvasóinknak a Promax vállalat Prodig-5 TV Explorerének alapfunkcióit. Az
elmúlt hetek során közelképet kaptunk ennek
a készüléknek a különféle részleteiről és be
szeretnénk most beszámolónkban mutatni
azokat. Szerencsénkre a gyártó is nemrégiben
új szoftver frissítést bocsájtott ki a TV Explorer számára. Ez lehetőséget adott nekünk
arra, hogy megemlítsük azokat a változtatásokat amelyeket a Promax ezzel a frissítésével
bevezetett.

Szoftver frissítés

Hála a Prodig-5-ön lévő RS232-es dugaszoló aljzatnak és az ún. PK Update (frissítő) eszköznek, a Promax könnyen javíthat
a készüléke teljesítményén új szoftver frissítések kibocsátásával. Az új szoftver és a
frissítő eszköz egyaránt, díjmentesen fellelhetők és letölthetők a gyártó honoldaláról
(www.promax.es). Maga a frissítés egyszerű
„Csatold és használd” (Plug&Play) eljárás.
Csatoljuk az egységet a számítógépünkhöz
az RS232-es dugaszoló aljzaton keresztül,
índítsuk el a frissítő eszközt és vigyük át az új
szoftvert a Prodig-5 TV Explorerünkre. Azok
számára akik kevésbbé járatosak, a Promax
lépésenkénti utasítást iktatott be a frissítő
eszközébe.

Az Adatiktató

A
Prodig-5
TV
Explorer
Adatiktató
(Datalogger) funkcióval érkezik, olyan sajá-

tossággal, amely a többi Promax termékbe is
be lett építve. A szakképzett telepítők mindjárt tudni fogják miről van szó : az új tányérantenna telepítését követően, a vevő vagy a
főnökünk írásbeli beszámolót kívánhat, amely
bemutatja az összes mérési eredményünket
és bizonyítékot szolgáltat arról, hogy mindent
helyesen telepítettünk. Egyetlen gomb megnyomásával könnyen aktiválhatjuk az egység
Adatiktató funkcióját. Ez
az eszköz minden mérési
eredményt elraktároz (erő,
vivőjel/zaj arány (C/N), bit
hiba arány (BER), modulációs hiba arány (MER)) és
felkészít a kimenetre, akár

a beépített kijelző felé, akár az RS232-es és a
PK Eszközök szoftver útján a számítógépünkre. Ezzel a funkcióval lehetséges különböző
antennák jeleit mérni, mi több ellenőrizni a
jelek minőségét különböző lakásokban, ha
éppen történetesen kis saját tévéhálózatot
építenénk. A PK Eszközök szoftver, szintén
ingyen fellelhető és letölthető a gyártó honoldaláról (www.promax.es).

Az Adatiktató
funkció

A köztes
frekvencia (IF) teszt

Szoftver frissítés az RS232-es dugaszoló aljzaton keresztül
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A nagy lakóépületben nemcsak esztétikai okokból osztozkodunk a közös földi- és
műhold antennán. Ha kiépítjük a saját kábel
hálózatunkat egyaltalán nem lesz szükségünk beltéri vevőegységre minden csatlakozó
doboznál, hogy foghassuk az összes kedvenc
csatornánkat. A Köztes frekvencia (IF) teszt
vagy másnéven Csillapítás-teszt (Attenuation)
lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a Közösségi Műholdas Televiziózás (SMATV) kábelhálózatának a minőségét mielőtt felszerelnénk
a hálózat fejállomást (head-end-et). Ilyen
módon felismerhetjük a már létező kábel
hálózat minőségét és a legnagyobb tapasztalható veszteséget, mielőtt vásárolnánk és
telepítenénk egy másik felszerelést. A tesztet
az RP-080-as jelgenerátor segítségével hajtottuk végre. Ez négy különböző kimenő jelet
hoz létre, ezek közül kettőt a földi (85-750
MHz) és kettőt a műholdas (1000-2150 MHz)

tartományban. A Prodig-5-ös most már közvetlen a jelgenerátorra
van csatolva és az egység elmenti ennek az értékeit mint alapértelmezett bemérést. A következő lépésben a Prodig-5 most már rákapcsolható minden fellelhető csatlakozó dobozra, úgyhogy a pillanatnyi
jelet könnyen összehasonlíthatjuk az alapértelmezettel.

A zajhatár mérése

A Promax ezzel az új és nagyon ügyes sajátsággal látta el a Prodig5 TV Explorert a legutóbbi (4.02-es) frissítésekor. A készülék most
képes mérni a zajhatárokat és ily módon kiszámítani a legnagyobb
modulációs hiba arány (MER) veszteséget (decibelekben) úgy hogy
a jel vétele tiszta és torzulásmentes legyen. Ezzel az új funkcióval a
Promax először kínálja fel a műhold antenna rossz-időjárási tartalékának mérését.

Automata telítettség vizsgálat

Az erősítők és a túl erős hálózati fejállomás kimenetek telítettséget
okozhatnak az analóg SMATV vezetékhálózatában. A Prodig-5-ös segít
bennünket felfedni ezt a problémát, úgy hogy egy kis szimbólumot vetít
ki a kijelzőre felül baloldalt és hogy rögzíti azt, csökkentve az erősítő
nyereségét vagy a hálózati fejállomás kimenő jelét. Az első alkalommal meghatározhatjuk a makszimális
megengedett nyereséget, úgy hogy még
valamely
váratlan
magasabb nyereség
esetében sem fog
telítettség bekövetkezni. Noha feketefehér jeleket vetít
ki, a szimbólumok
mindig ki lesznek
vetítve, mivel a jelek
nem
tartalmaznak
semmilyen szín információt.
A köztes frekvencia (IF) teszt

A HDTV

Te r m é s z e t e s e n
a Prodig-5 TV Explorer tudja mérni a
HDTV csatornákat és
műsorközvetítőket is,
de bizonyos fenntartásokkal. A beépített
hullámváltó (tuner)
által csupán azok a
közvetítők
elemezhetők amelyek a DVB
szabványt használják, a DVB-S2-őt nem
támogatja.
Habár
a tömörítés típusa
(MPEG-2 vagy az
A zajhatár mérése
MPEG-4) nem igazán
játszik szerepet, a
készülék tudja mérni az MPEG-2 jeleket éppen úgy mint az MPEG-4et, de az MPEG-4-es jeleknél csak az Erő és a vivőjel/zaj arány értékeit
tudja kijelezni míg az MPEG-2 esetében az Erő, a vivőjel/zaj arány, a
bithiba arány (BER), a modulációs hiba arány (MER) stb, is megtalálhatók a kijelzőn. A HDTV-képet magát nem lehet kivetíteni sem az
MPEG-2-nél, sem az
MPEG-4-nél - mivel
azonban nem HDTV
beltéri vevőegységről van szó, hanem
műhold mérőeszközről így aztán minden
rendben
van.
Mi
kimondottan ajánljuk a szoftverfrissítő
telepítését. A gyártó
jó munkát végzett,
a
frissítés
pedig
néhány új és nagyon
hasznos
funkcióval
gazdagít bennünket.
Automata telítettség vizsgálat

All for one ...
8 SAT-IF signal
Compact-Multiswitch
with terrestric for

• 20 subscribers
• 36 subscribers
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MULTI-ROOM - MULTI-PEOPLE
The EYCOS S60.12 PV2R is the newest flagship in the Eycos family.
With its Multi-Room concept, it is an outstanding family-friendly digital receiver
with hard disk recorder.
Everyone can watch their own channels with just this one receiver.
The S60.12PV2R makes it possible. Today, a digital receiver with built-in
hard drive makes a standard video recorder mostly obsolete. Eycos is one
of the leading manufacturers of PVR receivers. Its time-proven technology
together with its simple operation makes it easy for anyone to use.
Its stunning picture and audio quality along with a variety of useful extra
features are standard with Eycos. In addition to FTA and CI receivers, you
can choose from four different PVR models.
NEW from EYCOS: Crypto-FTA and Crypto-CI Receivers
High-quality, outstanding Customer Service and excellent price/performance
ratio: that’s the EYCOS guarantee!

TEST REPORT

Vevőfejsorozatok

GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40

Magas minőségű vevőfejek
minden szerepben

Az elmúlt pár hónapban tucatnyi új vevőfej találta meg az útját a mi
tesztelő központunk felé és amig a nagyobb részüket elvetettük, a nagyon
gyenge minőségük miatt, kellemesen meglepett bennünket a luxemburgi
GT-SAT vevőfejsorozat. Nem csak az előállítás magas minősége tett ránk
mély benyomást, hanem a változatos vevőfej típusok is a sorozaton belül.
Milyen másik gyártó kínál teljes sorozatokat egyes-, iker kimenetű, négy
polarizációs és négy kimenetű (quad) vevőfejeket lineáris és körpolarizációhoz ? Elhatároztuk, hogy közelebbről megszemléljük őket, hogy megmondhassuk önöknek, hogy tulajdonképpen miről is van szó ?
GT-Sat vevőfejsorozat
Első pillantásra, a szürkére és fehérre festett vevőfejek nagyon szerénynek tűnnek,
mégis könnyen felismerhetjük hogy magas
minőségű termékek. A vevőfejek szilárdan
épültek és a házuk tökéletesen vízhatlan. A
vevő tölcsér megbízható fedéllel van lefedve,
amely hőellenálló, és magas hőfokot is elbír.
Amig az egykimenetű változat műanyag fedéllel van ellátva, hogy védje a kábelcsatlakozót
az időjárás viszontagságaitól, az összes többi
modelnek szilárd a fedele, amely a nedvességet távol tartja a konektoroktól. Minden
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lineárisan polarizált model kapható 40 mm-es
és 23 mm-es átmérőjű tölcsérrel, így használhatók a szabványos offszet tányérantennán. A vevőfejek remekül alkalmazhatók a
többvevőfejes (multifeed) antennáknál. Az
egykimenetű vevőfej kínálatában mind két
változat jelen volt : az egyenes is és a derékszögű is. A vevőfejek gyártói szívesen piacra
dobtak volna ún. „0 dB zajtényezős” vevőfejeket, de természetesen ahogy mindannyian
tudjuk a valóságban lehetetlen ilyeneket előállítani. A GT-SAT szintén tudja ezt és ezért

0.2 dB zajtényezős vevőfejet dobott piacra.
A lineáris modeleknél a bemeneti frekvencia
tartomány a 10.7 és 12.75 GHz között, a kimeneti frekvencia (IF) 950 és 2150 MHz között, a
használatban levő helyi oszcillátor frekvenciák
pedig 9750 és 10.600 GHz között vannak. A
körpolarizációs modellek csak a felső frekvencia tartományokban foghatnak jelet a 11.7 és
12.75 GHz között, a kimeneti frekvenciájuk
pedig 950-től 2000 MHz-ig terjed, a helyi oszcillátor (LOF) frekvenciája pedig 10.750 GHz.
Mindegyik model 56 és 60 dB közti átalakítási
nyereséget hoz. A polarizációváltás a vevőfejet tápláló feszültséggel van ellenőrizve, amely
feszültség 11~14V-os egyenáramot használ
a függőleges/balraforgó körpolarizált jelekhez és 16~20V-os egyenáramot a vizszintes/
jobbraforgó körpolarizált jelekhez. A keresztpolarizáció szigetelése nagyon jó 25 dB-en és
az alacsony és a magas sáv közti átkapcsolás
kivitelezése egyszerű és végrehajtható egy
22KHz-es jel használatával. A gyártó azt állítja, hogy a működési hőmérséklet tartománya
-40 Celziusz foktól +70 Celziusz fokig terjed,
tehát úgyanúgy használhatjuk a vevőfejeket a jéghideg Szibériában, mint a tűzforró
Dubájban, annélkül hogy félnünk kellene a
környezeti hőmérséklettel kapcsolatos problémáktól.
Mindeddig azt mondtuk, amit a gyártó állít
a vevőfejek teljesítményéről. De az egyetlen
mód, hogy megtapasztaljuk milyenek a valódi
képességeik, az a tesztelésük, és pontosan
ezt tettük. Több tesztet végeztünk az osztrák
tesztelő központunkban, olyan gyengébb jelekkel mint amilyenek az EUROBIRD2-é a keleti
26. hosszúsági fokon, a NILESAT-é a nyugati
7. hosszúsági fokon és az LMI1-esé a keleti
75. hosszúsági fokon és összehasonlítottuk a
GT-Sat vevőfejének a teljesítményét azzal az
egykimenetű vevőfejnek a teljesítményével,
amelyet a teszközpontunkban használtunk az
utóbbi néhány hónapban és amely újra meg
újra meglepett bennünket a nagyon jó vétel
eredményeivel. Felszereltük mindkét vevőfe-

meg is tudtunk mérni. A következőkben ellenőriztük a GT-Sat vevőfej képességeit a keleti
28.2 hosszúsági fokon lévő ASTRA2D műhold
gyengébb jelein a németországi, müncheni
tesztközpontunkban, ahol 1 méteres tányérantennát használtunk, és ahol újra kellemesen meg voltunk lepve az eredményekkel.
Végül, mi teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy
a GT-Sat magas minőségű, nagyon érzékeny
vevőfejet kínál, amelynek reális a deklarált
0.2dB-es zajtényezője.
A GT-Sat nemcsak lineárisan polarizált jelek
vételére gyárt vevőfejeket, hanem a körpolarizáltak részére is. A körpolarizált jelek
Az orosz tévé műsor a keleti 36. hosszúsági
manapság nagyon elterjedtek Kelet-Európa
fokon lévő EUTELSATW4-ről. (körpolarizációval)
egyes részeiben és Észak-Amerikában. A mi
ausztriai, bécsi tesztközpontunkból majdnem
jet egy pontosan beállított motoros Kathrein
lehetetlen körpolarizált jeleket fogni a keleti
CAS120-as tányérantennára. Először a GT-Sat
36. hosszúsági fokon lévő EUTELSATW4-es
vevőfejének kellett bizonyítani a képességeit
műholdról 1.2 méteres tányérantennával
és valóban meglepett bennünket az eredméés alig vártuk hogy rajta kipróbáljuk a GTnyeivel (az erő tekintetében és a vivőjel/zaj
QDCIR40-et. Kivülről nézve ez a 4 kimenetű
arány tekintetében) – lásd az 1-es táblázatot.
vevőfej (quad) hasonlónak látszik a lineáris
A GT-Sat az összes frekvencia tartományban
rokonaihoz és kapható egyes és iker kimenejobbnak mutatkozott mint a mi jó öreg vevőtű model alakjában. Először a tányérantenfejünk. Különösen érdekes volt a különbség a
nánk gyújtópontjába szereltük a vevőfejet
vizszintes magas sávban az EUROBIRD2-őn a
és utánna elforgattuk az antennát a keleti
keleti 26. hosszúsági fokon. Amellett lehető36. hosszúsági fok felé, és elámultunk hogy
ségünk adódott, magasabb vivőjel/zaj arány
hirtelen mennyire megjavultak a jelszintek.
értékek mérésére is a NILESAT nyugati 7. hoszTudtuk, hogy a lineáris vevőfej használata a
szúsági fokon lévő műhold gyenge vizszintes
körpolarizált jelek vételére valamelyes jelműsorközvetítőin. A GT-Sat vevőfej tette leheveszteséggel fog járni, mégis sohasem gondoltővé számunkra, hogy ezeket a jeleket először
tuk volna, hogy a veszteség ilyen magas lesz.
láthassuk. A régi vevőfejjel a jelek csúcsokMég akkor is, amikor a vevőfejet eltávolítottuk
ként jelentek meg az elemzőnkön, de a képek
a gyújtópontból és közvetlenül egy lineáris
nem voltak láthatók. További tesztek a keleti
vevőfej mellé felszereltük, képesek voltunk
75. hosszúsági fokon lévő LMI1-es műholddal
továbbra is a keleti 36. hosszúsági fokon lévő
szintén nagyon pozitívak voltak. Itt még egyEUTELSATW4 műhold csatornáinak rendkivüli
szer újra meglepődtünk a vivőjel/zaj arány
jelminőségben való vételére. Az összes többi
kimondottan magas értékein, amelyeket mi
európai műhold vételéhez a lineárisan polarizált vevőfejet használtuk. A GT-QDCIR40-es
képes váltani a balraés a jobbraforgó polaA GT-Sat, az ő új vevőfej sorozatával, mindenkinek
rizációkra a 14/18V-os
ad valamit. Nem számít, hogy mire van szükségünk
ellenőrző jel segítséaz egyes kimenetű, az iker kimenetű, a négy polarizágével. Ez a vevőfej a
ciós, a négy- kimenetű vagy körpolarizált vevőfejre,
tesztelésünk
egész
mindig megtalálhatjuk a céljainknak megfelelő vevőideje alatt nagyon jól
fejet. A gyártási minőség nagyon jó és a zajtényezők
működött és a lineáris
Thomas Haring
mért adatai megfeleltek a GT-Sat-tól kapott műszaki
TELE-satellite
modelekkel
ellentétTesztközpont
adatoknak.
ben, úgy a bal- mint
Ausztria
a jobbraforgó körpolarizációk bármelyikét
Pillanatnyilag a GT-Sat nem kínál vevőfejeket karimás (ﬂange)
lehetséges volt egyentípusú kapcsolóval és ezért a bemutatott sorozat vevőfejeit nem lehet
ként fogni makszimális
a prímfókuszos antennákra felszerelni.
jelerősséggel.

Szakértői vélemény

+

-

TECHNIC
DATA

Manufacturer

GT-SAT International SARL, Luxemburg

Fax

+352-26432204

E-Mail

info@gt-sat.com

Model

GT-LST40, GT-T40, GT-QD40, GTQDCIR40

Function

Műholdvevőfejek sorozata lineáris és körpolarizált jelek vételéhez

Input Frequency Range

10.7~11.7 GHz/ 11.7~12.75 GHz linear bzw. 11.7~12.75 GHz circular

Output Frequency Range

950~1950 MHz / 1100~2150 MHz

L.O. Frequency

9.75GHz / 10.6GHz linear bzw. 10.75GHz circular

Conversion Gain

56-60dB

Band Switching

22 KHz

Polarization Switching

14/18V

Noise Figure

0,2db (Typ.)

Connector

75 Ohm F Type (fem.)
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Mini műhold antenna

SATELLITE RECEPTION

A sisakantenna

Dr. Farrag multifeed
Luneberg antennája

A sisak hátsó része, a rejtett műhold vevővel
(lenn) és a DiSEqC kapcsoló a három hozzácsatolt vevőfejjel

A TELE-satellite olvasói már ismerhetik Dr. Farragot : egyik előbbi számunkban (pontosabban a 191.-ben) beszámoltunk az egyiptomi orvos
gömbantennájáról. Ez az antenna a Luneberg lencse elvén alapult, róluk a
következő oldalon levő riportunkban számolunk be.
Dr. Farrag nem állt le a kisérleteivel
és végül is feltalálta a sisak-antennát.
Hogyan lehetséges ez ? Hát úgy, hogy
a motorkerékpárosok sisakjának az
alakja gömbhöz hasonlít, a nagysága
pedig éppen megfelelő. Egy kis barkácsolással fel lett rá szerelve a vevőfej a Luneberg lencse elve szerint és
az egész szerkezet gyorsan készen
állt az első tesztre. És akár hiszik akár
nem, Dr. Farrag képes volt a NILESAT,
az ARABSAT és a HELLASAT műholdak
vételére, szülővárosában, Kairóban.
A több vevőfejes szerkezet közelképe

A

sisak-antenna

vételminősége

Dr. Farrag saját találmánya – egy integrált antenna - ﬁnom beállításán
dolgozik. Hála a beépített képközvetítőnek többé nincs szükség vezetékes kapcsolatra az antenna és a házi TV készülék illetve az antenna
és a gépkocsiba beépített TV készülék között.
megfelel azokban a régiókban, ahova a műhold jelek 49 dBW-os
vagy ennél nagyobb erővel érkeznek.
Dr. Farrag természetesen továbbfejlesztette a sisak-antennáját, sőt beszerelt egy műhold vevőt a sisak bélésébe, és így új
értelmet adott az „integrált sisak” elnevezésnek. Egy hozzáadott
– és szintén beépített – képközvetítővel, a sisak képessé vált a
műholdjelek vezeték nélküli közvetítésére, a TV készülékbe. Így
hordozhatóvá vált az újítása.

A 30 cm-es sisak antenna kapcsolótáblája

Ezek Dr. Farrag rendszerének elemei : egy integrált
sisak a vevőfejtartó szerkezettel, távírányító a sisak
belsejében elrejtett vevőhöz
és egy TV ﬁgyelőegység.

Dr. Farrag ﬁaival és gömb antennájának néhány modelljével
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Műhold technológia

SATELLITE RECEPTION

A „felújított” Luneberg lencse
Peter Miller

Egyik tanárom azt szokta mondani : minden jelentőset az elektrónikában már feltaláltak
a XX-ik század első felében, és amit most teszünk az csak a kivitelezés. Lehet, hogy ez így
nem teljesen pontos, de meglepően sok módszernek és műszaki eljárásnak, amely manapság
megtalálta magának az utat a piacra, mély gyökerei vannak a múltban. A technológia drámai
előretörésének köszönhetően, azok a dolgok amelyeknek az előállítása nagyon nehéz vagy
megﬁzethetetlenül sokba került kigondolásuk idejében, ma már aránylag könnyen legyárthatók.
R. K. Luneberg 1944-ben írta le a találmányát. A Luneberg lencséket évekig
radársugarak reﬂektoraként alkalmazták. Az
előállításuk nehézkes és drága volt. Amikor
megjelentek a DTH-műholdak az égbolton,
megnövekedett az érdeklődés a Luneberg lencsék iránt. A radár technikában való alkalmazásán (reﬂektor, jelzőfény) kívül, a Luneberg
lencsék felhasználhatók mint nagyon érdekes
mindenirányú műhold antenna is. A lencse
tulajdonképpen egy gömb, amely szigetelő
anyagból készül. Azonban ez az anyag nem
lehet ugyanaz a gömb minden részén. A
gömb felszínhez közel, a gömb anyagának a
dielektromos állandója 1-es kell hogy legyen
(ugyanolyan mint a levegőé
1) a gömb
középpontjában pedig 2. A változásnak fokozatosnak kell lennie. Eszményi körülmények
között, a dielektromos állandónak a következőképpen kellene változnia :

ahol r a gömb központjától egy adott pontig
terjedő távolság és R a gömbsugár. Az 1-es
ábra mutatja, hogy hogyan kellene változni a
dielektromos állandónak a gömb belsejében.
A gyakorlatban a dielektromos állandók

fenti eszményi állapota bizonyos számú koncentrikus hagymaszerű réteggel van ábrázolva a 2-es ábrán.
A rétegek száma és vastagsága gyártótól
gyártóig változik. Minnél nagyobb a számuk,
annál jobban tudjuk megközelíteni az eszményi
megoldást. Azonban a rétegek közti levegővel
töltött hézagok rontják az antenna teljesítményét, nem beszélve a megnövekedett költségről. Ezért általában a rétegek számának
felső határa 10 körül van (7...13). A központi
kis labda az
2-es dielektromos anyagból, a legkívül eső réteg pedig az
1-es
dielektromos anyagból készült. A hagyományosan erre a célra használt anyagok az
expandált polisztirén keményhab (EPS),
üveghab és egyéb szivacsszerű anyagok. A
dielektromos állandó a hab térfogatsűrűségének ellenőrzése útján van beállítva. Manapság, más anyagok használata is meggondolás
tárgya. Azonban még mindig vannak műszaki
nehézségek az egyenletes dielektromos állandó kialakításával egy réteg minden pontján. A
rétegek félgömb alakú öntőformában készülnek és abban is lesznek rétegekbe rakva.
Most tehát, amikor a rádióhullámok behatolnak a gömbbe, visszaverődnek és összpontosulnak az ellenkező oldalán. Lásd a

3-as ábrát. A különböző műholdakról érkező
hullámok gyújtópontjai, különböző helyeken
helyezkednek el. Így számos vevőfejet szerelhetünk fel a gömb körül. Használhatunk
egyetlen, a lencse körül mozgatható vevőfejet is. Ez a megoldás nagyon hasznos lehet
kereső antenna szerelése esetében. A teljes
gömb nagyon praktikus módosítása a reﬂektorral (lapos fémdarabbal) ellátott félgömb.
Legfőbb előnye a csekély súly. Amint láthatjuk
a 3-as ábrán, újból rádió hullámokat kapunk
amelyek egy pontban összpontosulnak. Említésre érdemes, hogy a félgömböt a reﬂektorral együtt vizszintes (amint az ábrán látható)
vagy merőleges állásba helyezhetjük. Az igazi
antennák olyan módon vannak felszerelve,
hogy a gyújtópontjaik ne a (fél)gömb felületén
hanem az felett helyezkedjenek el. A forgalmazott megoldások gyakorlati alakja 1.25R a
(fél)gömb középpontjától számítva.
Úgy 15 évvel ezelőtt, számos cikk jelent
meg a sajtóban világszerte, amely a Luneberg
lencse működési elvét magyarázta. Úgy tűnt,
hogy ez az antenna rövidesen meghódítja a világot. Legfőbb előnye a vétel szögek
széles köre (vagy 120 fok) – az összes látható műholdat képes lefedni minden nehézség
nélkül. Azonban nagyon drága volt, nehezen
előállítható és nagyon súlyos, egy közönséges
motoros antennához képest. Például a 45 cmes antenna 20 kilós, a 70 cm-es pedig akár 70
kiló súlyú is lehetett !
Manapság az új anyagok technológiájával, a
gyártók felére vagy harmadára csökkenthetik
ezt a súlyt. A 45-55 cm-es modellnél kb 10

2-es ábra : A Luneberg gömb és gyakorlati kivitelezése.

1-es ábra : A dielektromos állandó mint a Luneberg lencse
sugarának függvénye.

3-as ábra : Rádióhullámok összpontosítása a Luneberg gömb és –félgömb által.
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kilós súlyra, a 70 cm-esnél pedig kb. 35 kilós
súlyra számíthatunk. Vannak olyan reklámok
is amelyek 80 cm-es és 25 kilós antennákat
emlegetnek. Ez már nagy javulás, bár ehhez
még mindig eléggé erős talapzatra van szükségünk.
De hogyan vessük össze a Luneberg lencsés
antenna teljesítményét a hagyományos tányérantennáéval ? A jól elkészített lencse annyira
megnöveli a teljesítményt, hogy az megközeliti
az adott nyílásmérettel elérhető elméleti
makszimumot. És valóban, a megjelentetett
részletek összehasonlítása azt mutatja, hogy
az adott átmérőjű Luneberg lencse teljesítménye csak alig kisebb mint az ugyanakkora
méretű offszet tányérantennáé. Például az 50
cm-es lencse hasonló teljesítményt nyújt mint
az 50 cm-es offszet tányérantenna.
A kis Luneberg lencsénél, nem használhatunk tipikus vevőfejeket azoknak a műholdaknak a vételére amelyek 3 vagy 6 fokra vannak
egymástól. Keskeny proﬁlú vevőfejeket kell
alkalmaznunk vagy pedig olyan műholdakat választani amelyek egymástól távolabb
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vannak. Az egyszerű számítás azt mutatja,
hogyha 40 cm-es Luneberg lencsénk van és 7
cm széles a vevőfejünk, amely 1.25 R-re van
a lencse központjától (például 50 cm-re) nem
fogunk tudni fogni 2 műholdat amely 8 foknál
közelebb van egymáshoz.
Emellett, a tipikus vevőfej látószöge szándékosan élesebbre van tervezve, hogy elkerüljük a tányérantennán kívüli zaj beszivárgását.
Ha visszatérünk a 3-as ábrához, láthatjuk,
hogy ebben az esetben a sugarak széles szögben érkeznek. Így azt mondhatnánk, hogyha
el akarjuk érni a Luneberg lencsés antenna
maximális teljesítményét, ﬁgyelmesen kell
kiválasztanunk a megfelelő vevőfejeket.

Befejezésül
A mostani Luneberg lencsék könnyebbek
és olcsóbbak mint az elődeik. Még mindig
nem könnyű az előállításuk, és főleg a kisebb
modellek kaphatók (40-50 cm-ek).
Ha kicserélni szándékoznánk a 90 cm-es
Wavefrontier vagy motoros tányérantennán-

kat Luneberg lencsésre, inkább várjunk egy
kicsit. A kis modellek nem eléggé érzékenyek,
a nagyok pedig inkább nehezek vagy egyszerűen éppen nem kaphatók.
Mégis ha szükségünk van egy hordozható
antennára erős műhold adó vételéhez, sátortáborban, ilyen antenna jó választás lehet. A
Luneberg lencse, különösen a félgömb alakú
változat, lehet szintén egy lehetőség mikor
szükségünk van elrejteni az antennánkat esztétikai okokból. Feltehetjük egy lapos tetőre és
senki sohasem fogja megtudni, hogy műhold
tévét nézünk.
Több kicsi és nem annyira kicsi vállalat kutatást végez az ilyen antennákkal kapcsolatban.
Az új anyagok és új összeszerelési módok
voltak kipróbálva. A dielektromos anyag nem
okvetlenül fröcsentéssel, sisakszerű alakban
készül ahogy fent le van írva. Nem kell túl
meglepődnünk, hogyha egy csomó pehelykönnyű és elfogadható árú antennát kinálnak
nekünk, amelyek nagyobb teljesítményűek
lehetnek a 90-120 cm-es tányérantennáknál,
egy két éven belül.

Gyakorlati tanács

A globális helyzet-meghatározó rendszer
(GPS) segíti az antenna betájolását
Heinz Koppitz
A globális helyzet-meghatározó rendszer a műholdakon alapszik, akár a globális műholdas
műsorszórás. Bár az egész világra kiterjedő helyzet-meghatározó rendszernek nincs semmi
köze a televizió és rádió jelek vételéhez, mégis nagyon hasznos eszköz lehet az antenna pontos
délirányba való betájolásánál. Csak egy hordozható GPS-vevőre van szükségünk, olyanra mint
amilyet gyakran használnak a természetjárók és a halászok.
Ennek a beszámolónak az a szándéka,
hogy szóljon a GPS-rendszerről általában,
részletesen pedig a műhold antenna betájolásánál való alkalmazásáról. Emellett tesztelve egy névtelenül beszerzett hordozható
GPS-vevőt, megkiséreltük felfedni ennek a
robbánásszerűen terjedő technológiának a
gyengéit.

Hogyan működik
a GPS ?
A globális helyzet-meghatározó rendszert az Egyesült Államok hadserege teremtette meg, még 1995-ben. Ellentétben a
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geostacionárius műsorszóró műholdakkal, a
GPS keringő műholdakat használ, amelyek
20,000 kmre vannak a földfelszín fölött, ez
jóval a 36,000 km magasságban levő egyenlítői műsorszóró műholdak alatt van. A Föld
minden pontján való szakadatlan vétel szavatolásának érdekében, a rendszer összesen
24 műholdat alkalmaz, amelyek a Föld körül
keringenek, pontosan előre meghatározott és
összehangolt pályákon. Ennek az a következménye, hogy a GPS-vevőnek folyamatosan
át kell váltania különböző GPS-műholdakra,
hogy fenntarthassa a helyzet-meghatározó
jelek szakadatlan vételét. Az ami első látásra kedvezőtlen, tulajdonképpen egyike a GPS
legnagyobb előnyeinek, mert a vétel minősége
azonos az egész Földtekén, függetlenül attól,
hogy a Csendes Óceán közepén vagyunk-e,
Párizs központjában vagy az Egyesült Államok
autóútján. Csak a magas épületek, sziklák és
magas fák képesek zavarni a vételt.
A GPS műholdak óriási mennyiségű adatot
küldenek, a legfontosabbak közöttük a helyzet meghatározó adatok és a pontos idő. Feldolgozva legalább három GPS műhold adatait
a GPS-vevő képes meghatározni a saját helyzetét. A vizszintes adatok, például a hosszúsági és szélességi fokok, a legpontosabbak és
segítenek meghatározni világszerte bárhol a

helyzetünket – az esetek többségében a tévedés határa kisebb 10 méternél !
A GPS rendszer eredeti célja az volt, hogy
lokalizálja a sebesült amerikai katonákat akik
képesek meghatározni a helyzetüket hogy

a mentő helikopterek megkereshessék és
kimenthessék őket. Időközben a GPS-vevők
kissebbekké váltak, és valódi mikroszámítógépekké fejlődtek, amelyek képesek fehasználni
a beérkező adatokat sokkal többre, mint
csupán helymeghatározó feladatokra. Az
adatok másodpercről másodpercre érkeznek és egymás közt állandóan össze vannak
hasonlítva, úgy hogy a GPS-műszer hathatósan meg tudja határozni, hogy az illető tárgy
mozog-e, milyen sebességgel és milyen irányban. Egy fajta melléktermék az, amely egy
pontos iránytű adatot eredményez, és amely
jól jön a műhold antenna tájolásakor.

Antenna tájolás
GPS-el
A déli irány pontos meghatározása szükséges a tanyérantenna helyes betájolásához
(vagy a pontos északi irány megállapítása, ha
a déli féltekén tartózkodunk). A kézben tartott GPS-vevő szélrózsája mutatja az említett
irányt és ez közvetlenül felhasználható az
antenna durva betájolásához. Hasonló módon
a műhold irányszöge is közvetlenül megjeleníthető – feltéve ha van egy további irányjelző
nyíl. A GPS-vevők legtöbbje rendkívüli segédeszköz, amellyel meg lehet határozni a helyzetet egy meghatározott távolság és célpont
ismeretében. Ily módon a keresett műhold
irányszöge közvetlenül bejut a vevőbe és a
műhold helyzete kiszámítható lesz a „go to”
parancs segítségével. Az irányjelző nyíl ezután
megjelenik a szélrózsán.

irányszöggel (0 fok északnak, 180 fok délnek
vagy műhold irányszög).
(3)
A tájolás pontossága növelhető mozgás
útján az ellenőrző pont felé a GPS-vevővel és
az ellenőrző pont nagyon pontos szem előtt
tartásával. Az antennát azután betájolhatjuk
ebbe az irányba távcső segítségével.

További GPS
tulajdonságok
Mi a GARMIN vállalat Vista C nevű GPSműszerét használtuk az antennánk betájolására, és ha már ott voltunk elvégeztünk néhány
további tesztet ezzel a vevővel. Az eredmény
kitűnő volt – amig csak a GPS-adatok elemzéséről volt szó. Szerencsétlenségünkre,
a gyártó úgy döntött hogy beiktat néhány
további – és bizonyos esetekben – szükségtelen tulajdonságot, ami ennek a felszerelésnek
a kezelését a lehető legbonyolultabbá tette.
Bizonyos tulajdonságokat volt alkalmunk
megismerni sokkal egyszerűbb modelleken,
amelyek a nem túlságosan felhasználó-barát
menük mögött rejtőzködtek.
Ez a műszer gépkocsiban való használatra

is tervezve van, de nem túlságosan alkalmas
erre a célra. A kijelző kis méretű és a gépkocsivezető számára nehezen olvasható ezenkívül a beépített memória kapacitása is túl
behatárolt, ahhoz hogy érthetően feltölthetők
lehetnének az autótérképek. A számítógépen
kiszámított útirányhoz a műszer nem tartotta
magát pontosan és útirány hibák fordultak elő,
amikor az egység újrarajzolta az előre meghatározott útirányt.
Az értékes forrásokat pazarló játékok
helyett jobban szerettük volna, ha a gyártó
az ismert gyengeségekre összpontosít :
tükrözésmentesíti a kijelzőt és megnöveli a
fényerőt egy-két fokkal. A karakterkészlet is
reviziót igényel a különleges jelek terén (amilyen például a német umlaut) és amelyek még
mindig nincsenek helyesen megjelenítve úgy
a szövegszerkesztőben mint a helységkereső
sávban.
Az antenna betájolásához egy egyszerű GPSműszerre van szükség, addig amíg megjeleníti
a helyzete adatait. Napjainkban az alapmodellek már ezzel a tulajdonsággal kaphatók, ami
kitűnő megoldást jelent, mivel olcsóbbak is és
megbízhatóbbak is mint a díszes, töméntelen
adalékkal terhelt GPS-játékszerek.

Kérjük jegyezze fel a szoftver eszközünket,
amely letölthető a www.TELE-satellite.com/
fxpos.exe címről : egyszerűen csak tápláljuk
be a saját helyzetünket, amit megkaphatunk
a GPS-vevőnkről, és hagyjuk hogy az eszköz
kiszámítsa a pontos irányszöget.
Azért van mégis egy hátulütő : az irányjelző
nyilak csak mozgás közben láthatók. Amint a
GPS-vevő megállapodik, az irányjelző nyilak
elvesztik stabilitásukat. Némely vevők (mint
például a GARMIN Vista C, amelyet teszteltünk) sajátossága, hogy beépített mágneses
iránytű könnyíti ezen a nehézségen. A mágneses iránytű összhangban van a mért műhold
adatokkal és megjeleníti a szélrózsát akkor is
ha a GPS-vevő nincs mozgatva. Ez azonban
csak akkor működik, ha a szabadban van és
nincs a közelben vas, mint például egy tányérantenna tartószerkezetének rúdja, amely
zavarja a pontos megjelenítést.
Azonban, van néhány kipróbált és tesztelt
mód, az irányjelző nyilak felhasználására a
műhold antenna tájolásakor :
(1)
Haladjunk a GPS-műszerrel a szélrózsán
jelzett irányban az antennához közeli helyre
(olyan területre, amely látható az antenna
helyéről) és jelöljük meg az útvonalat egy
rúddal vagy egy kötéllel. Az antennát ezután
ennek megfelelően tájoljuk be a rúd vagy a
kötél irányában.
(2)
Tájoljuk be az antennát egy jellemző ellenőrző pont felé abban az esetben ha a látást
nem zavarja semmi. Ez az ellenőrző pont előzőleg meg lett határozva helyzetünkként és a
szélrózsát ráirányítjuk. A helyzetünk bármely
távolságra lehet, de rendelkeznie kell a kivánt
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SATELLITE FEED HUNTERS

MPEG 4:2:2

Az MPEG 4:2:2 – a DX-elők álmainak
megvalósulása
Thomas Haring

Sokan olvasóink közül az MPEG 4:2:2 kifejezést a „drága” fogalmával
kötik egybe és ez nem meglepő. Egészen mostanáig a szakmai MPEG
4:2:2-es szabványú vevőegység 2000 US$-al könnyített volna a pénztárcánkon. Azok akiknek nincs tudomásuk arról, hogy mi is az MPEG
4:2:2, fogadjanak némi háttérinformációt : már huzamosabb ideje az
EBU (az Európai Műsorközvetítők Szövetsége) közvetíti a feed jeleit a
keleti 7. hosszúsági fokon lévő EUTELSAT W3A műholdról. A jó öreg
analóg időkben a kép szabadon volt fogható, csupán a hang volt kódolva a Sound-in-Sync szabvány szerint. Manapság fordított a helyzet:
a képjel nem játszható le a közönséges beltéri vevőegységeken, a
hang viszont rendelkezésünkre áll minden gond nélkül. Tehát amig az
analóg DXelők képesek voltak arra, hogy nappalijukban híreket, sportés egyéb élőben közvetített jelet fogjanak a legjobb képminőségben,
de hang nélkül, manapság a tévéképernyő marad sötét, a hang pedig
kitűnő minőségű.
Mi történt az EBU-jelekkel, amikor az analóg
közvetítésről digitálisra váltottak ? Hát, a
válasz igen egyszerű. Mire az MPEG 4:2:0-ás
szabvány gyakorivá vált a végfelhasználók
számára, addig az EBU elkezdte használni az
MPEG 4:2:2-est közvetítéseihez, ami persze
nem dolgozható fel egyszerű beltéri vevőegységekkel.
Sajnos nagyon kevés ember képes szakmai
MPEG 4:2:2-es szabványú felszerelést venni.
Ezért néhány ügyes ezermester észrevette,
hogy a SCSI dugaszoló aljzat az Európában,
különösen Németországban nagyon népszerű
d-Box1-en, felhasználható kép és hang közvetítésére otthon, a személyi számítógépünkön.
A kezdeti lépést az összes rákövetkező kísérlethez a híres programozó, Uli Hermann tette
meg, azzal hogy a Dbox1 szoftverét átprogramozta és szétosztotta az összes többi felhasználónak. Most hogy már megvolt a mód
az adatközvetítésre, a beltéri vevőegységről
a számítógépre, az egyedüli hiányzó dolog a
megfelelő, az MPEG 4:2:2-es jelek kezelésé-

A d dbox 1-es DVB2000 felvételező szoftvere
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EBU jel MPEG 4:2:2-es szabványban magas adatátviteli sebességgel

hez szükséges kódóló-dekódoló (codec) volt.
Miután a megfelelőt megtalálták, az MPEG
4:2:2-es feedek most már megjeleníthetőkké
váltak a számítógépen a DVB 2000 Recorder
szoftver segítségével. Azért mégis voltak bizonyos korlátozások : a feedek nem voltak valós
időben láthatók, mert át kellett őket irányítani a számítógépre, a visszajátszás beindulása
előtt pár másodperccel. Ráadásul a SCSI-busz
közvetítési sebessége elérte a határait amikor
a feedeket 10 Mb/sec vagy efeletti sebességen
kellett továbbítani. Ez hang- és képtorzulást
eredményezett. Az első lépés meg lett téve,
de még nagyon sok más lépés maradt hátra.
A következő lépés volt megvizsgálni és feljavítani az adatátviteli sebességet. Ha a SCSI
dugaszolóaljzat átviteli sebessége túl lassú,
miért ne tehetnénk a vevőegységet magába a
számítógépbe, hogy kihasználhassuk a gyorsabb PCI perselynyílást ? Számos harmadik
féltől származó szoftver program, mint amilyen a DVBViewer és a ProgDVB volt kifejlesztve az ilyen kártyák részére. Az eredeti szoftver

gyártója ezeknek a különleges tulajdonságoknak egyikét sem támogatta, annak ellenére,
hogy a hardver képes volt kezelni őket.
Néhány évvel ezelőtt ,mikor a német Dream
Multimedia gyártó piacra dobta a Dreambox
vevőegységét, újra felfedezték azt a régi ötletet hogy a hangot és a 4:2:2-es képet egy
vevőegységről a számítógépre továbbítsák és
feldolgozzák. A 100 Mb/sec-os Ethernet dugaszolóaljzat könnyen kezeli a magas sebességű
adatokat és hibamentes átvitelüket a számítógépre. Az Interneten létezik különféle program, amely ezt a feladatot képes ellátni.
Az eddig említett módozatok többé-kevésbbé
hibátlanul képesek működni – viszont van egy
gond mindannyiukkal : a számítógép előtt
kell ülnünk, hogy bármit megnézhessünk. Ha
már ezt volt alkalmuk kipróbálni, tapasztalhatták, hogy nem igazából kényelmes dolog
és sokkal jobb volna nézniük a csatornákat a
nagy otthoni tévékészülékükön. Ennél a pontnál váltak igazán érdekessé az ezen a területen elért legújabb fejlesztések. Nemrégiben a

Élő kép özön a számítógépünkön a Dreambox-on keresztül

Quali vállalat piacra dobta az első HDTV beltéri vevőegységét és néhány ügyes felhasználó
gyorsan rájött, hogy ez a vevőegység képes
az MPEG 4:2:2-es vétel kezelésére is. Úgy látszik, hogy a gyártó nem akarta bevezetni ezt a
funkciót, de ki gondol ezzel, ha már az amúgy
is működik. Néhány lapszámunkkal előbb
bemutattuk ezt a beltéri vevőegységet és
lehetőségeit olvasóinknak, de abban az időben
létezett egy gond : a Quali-TV QS1080 IRCI
egyáltalán nem volt olcsó. Azóta eltelt néhány
hónap és a HDTV DVB szabványát felváltották
a HDTV DVB-S2-es szabványú csatornái. Hirtelen azoknak a régi HDTV vevőegységeknek
az ára, amelyek már használhatatlanok voltak,
jelentősen esett. Manapság az Interneten
vehetünk egy ilyet kb 130 €-ért. Amint már a
TELE-satellite 2005 májusi számában említettük a vevőegység hullámváltója nem túlságosan érzékeny, de elég jó ahhoz, hogy az EBU
feedjeit foghassuk vele. Továbbá egy kis görbe
vonal látható az alsó és a felső részén az MPEG
4:2:2-es tartama alatt, de igazából nincs
különösebb kihatással a képre. Pillanatnyilag
a Quali-TV QS1080 IRCI olcsó módja annak,
hogy az MPEG 4:2:2-őt átvihessük a családi
tévénkre, ám legyünk elővigyázatosak: pár
hónap múlva kiürülnek a raktárak és az árak
újra emelkedni fognak.

na egy helyen mint amilyenek az EBU feedek
a keleti 7. hosszúsági fokon lévő EUTELSAT
W3A műholdról. Mivel az EBU sohasem vált
közvetlen hibajavítási arányt (FEC-ét) vagy
szimbólumsebességet, ügyes emberek létrehoztak egy külön műhold bemenetet a
beltéri vevőegységen, csak az EBU feed
transzpondereknek és egy műhold pásztázás
után, csatornakeresést végezhetnek az összes
pillanatnyilag aktív EBU feed között.

Az EBU feed közvetítők jelminősége, öszszehasonlítva másik eredeti információ forrás
jeleivel, kitűnő. Ez valóban nem meglepő ha
meggondoljuk, hogy az EBU 4-10Mb/sec.-os
bit átviteli sebességet használ. Ha közvetlenül
a stúdióban készült anyag összehasonlítását
végezzük el, természetes hogy az analog közvetítésnek lesz a legjobb képminősége (ez a
minőség körülbelül 210 Mb/sec-al egyenlő), de
szorosan mögötte vanak az MPEG 4:2:2-es jelek
körülbelül 10Mb/sec-al. Tiszta, éles és nagyon
szép színei vannak és még a gyors mozgás
sem befolyásolja a kép tökéletes minőségét.
Az eredeti információ digitális jelminősége
éppen
ellenkező
: homályos és a
színek közel sem
kiválóak. Ez természetesen
nem
meglepő,
amióta
a műsorközvetítők
legnagyobb része
3Mb/sec. bit átviteli
sebességet
használ vagy ennél
is kevesebbet.

Érdemes-e
befektetnünk az
MPEG 4:2:2-be?

Hát, biztosan vannak számunkra elérhető feed csatornák százai világszerte MPEG
4:2:0-ás szabványban, de nem létezik más
műhold, amely olyan sokféle feedet sugároz-

A Quali HDTV beltéri vevőegységen vételezett MPEG 4:2:2-es feed

Műhold technológia Műhold alapismeretek

Végül mi meg
vagyunk
győződve, hogy most van
az eszményi ideje
hogy
megismerkedjünk az MPEG
4:2:2-vel. A beltéri vevőegységek
nagyon olcsóak, a
képminőség pedig
átlagon felüli.

SATELLITE TECHNOLOGY

Képminőség a digitális tévén, 2. rész
Peter Miller

A képfelbontás egyike azoknak a fő tényezőknek amelyek befolyásolják a képminőséget amint
azt cikkünk első részében említettük. Bárki aki csak foglalkozott számítógépe képernyőjének képfelbontásával, ezzel az állítással azonnal egyetért. Egyszóval – minnél nagyobb a felbontás, annál
jobb a képélesség. Azonban van egy másik hasonlóan fontos tényező – a tömörítés mértéke amelyet az eredeti jel digitalizációjának folyamán használunk.

A tömörítés mértéke

Egy kis magyarázat a kevésbbé járatos
olvasóknak. A tömörítés az eredeti digitális jel
átalakítása abból a célból, hogy lecsökkentsük
a bitek számát amely szükséges az információk
továbbítására. A számítógéphasználók többsége eléggé járatos a tömörített iratok használatát
illetően. Amikor olyan tömörítőket használunk
mint amilyenek a Winzip vagy a Winrar, veszteségmentes átalakítást végzünk. A „veszteségmentes” kifejezés azt jelenti, hogy a tömörítés
feloldásakor (unzip, unrar), az eredetivel pontosan megegyező iratot kapjuk vissza. A digitális
tévénél az MPEG-2-es tömörítést használják. Ez
egy veszteséges tömörítés. A tömörítés feloldása után kapunk valami hasonlót, de nem pontosan azonosat. Ha valaha is végeztünk bitmap
képkonverziót (.bmp kiterjesztéssel) jpeg
képpé a számítógépünkön, akkor mi is veszteséges átalakítást végeztünk. Amikor visszaállítjuk a bitmap alakba, a kép nem lesz pontosan
azonos az eredetivel. A különbségeket szinte

lehetetlen észrevenni szabad szemmel, vagy ha
nem annyira elhanyagolhatók, akkor a graﬁkus
alkalmazásunkban nagyon nagy tömörítésfokot
használtunk. Lásd ennek példáját az 1-es
ábrán.
Még egy MPEG-2 fővégnél is beállítható a
tömörítés különféle mértékben. Ilyen módon
a rendszer-kezelő felcserélheti a képminőséget a kellő bitsebességgel. Így a video áramlat bit szintje sokatmondó lehet a számunkra
ami a tömörítés mértékét és ily módon ami a
minőségét is illeti. Minnél magasabb a bit szint
annál jobb a minőség. Lehet hogy érdekes lenne
összevetni a digitális TV jelet a szabványos
DVD-vel. A ﬁlmek a kereskedelmi DVD-ken a
legnagyobb MPEG-2 képfelbontással (720x576
a PAL részére)lettek felvéve a makszimális bit
sebességük 9,8 Mb/sec, az átlag bit sebességűk
pedig 4Mb/sec körül van. Szerencsére, bizonyos idő óta képesek vagyunk megállapítani a
különböző csatornák átlag bit sebességét (és
így tehát a képfelbontásukat is). Nagy köszönet
ezért a www.satcodx.com eszes munkatársai-

nak! Látogassuk meg a honlapjukat és fel fogjuk
fedezni hogy Európában nem olyan sok csatorna
képes a DVD minőséggel vetekedni. Természetesen vannak díjazott ﬁlm-, sport- vagy vezető
nemzeti csatornák, amelyek képesek akár a tipikus DVD-nél magasabb bitsebességet kínálni,
ám az Európában rendelkezésre álló szabadon
közvetített (FTA) csatornák többsége 2.5 Mb/
sec körül ingadozik (vizsgáljuk meg a keleti 13.
hosszúsági fokon lévő HOTBIRD-öt vagy a keleti
19.2 hosszúsági fokon lévő ASTRA1 műholdat).
Egyes csatornák akár 1 Mb/sec is lehetnek. Úgy
tűnik, hogy egyes műsortovábbítóknak semmi
sem szab határt a képminőség önhatalmú csökkentésében !
A kevésbbé járatos olvasóinknak, el kell
magyaráznunk, hogy ahhoz hogy a kép kiváló
minősége megmaradjon egy MPEG-2 tévé csatornánál, a bitsebesség 5 Mb/sec vagy ennél
magasabbnak kell lennie a nagyon dinamikus
tartalom érdekében (mint például egy sportesemény vagy egy akció ﬁlm jeleneteinél) és
talán lecsökkenhet 2 Mb/sec-ra a statikusabb
tartalomnál mint amilyenek a „beszélő fejesek”-szerű programok. A SatcoDX emberei jó
munkát végeztek azáltal, hogy elláttak bennünket a csatornák átlagos képének bitsebességével különböző napokon és időpontokban. Amikor
rákattintunk a bitsebesség értékre a jegyzékü-
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Erősen tömörített kép

kön, láthatjuk az összes, különböző napokon és
időpontokban mért értéket.
Melyek a túl alacsony bitsebesség tünetei? Az
álló jeleneteknél megﬁgyelhetjük a kis részletek felismerhetőségének romlását és a tárgyak
széleinek eltorzulását. A túl alacsony bit szint
sokkal kellemetlenebb a mozgó jeleneteknél.
Ilyen esetekben láthatunk négyzet alakú képelem tömböket a mozgó tárgy szélein. Vannak
olyan személyek, akik olyan érzékenyek az ilyen
torzulásokra, hogy visszautasítják az ilyen csatornák nézését!

A Chroma sampling
méret

Az MPEG-2 jel közvetítése a műholdról az
otthonunkba mindig a 4:2:0 chroma sampling
méretben történik. Az MPEG-2-es szabvány
megenged más méreteket is. Névszerint ezeket
: a 4:2:2-őt és a 4:4:4–et. Anélkül hogy belemerülnénk a részletekbe, elmondhatjuk hogy
minnél nagyobb a második és a harmadik
szám, annál jobb a szín információk felbontása és annál jobb a kép. Ugyanakkor magasabb
bit átviteli sebesség szükséges ugyanannak
a tartalomnak a közvetítéséhez. Nos, míg a
4:2:2-est néha használják a feed jeleknél is,
addig a 4:4:4-est gyakorlatilag nem használják
közvetítésre. A szubjektív tesztek kimutatták,
hogy különbség van a 4:2:0-ás és 4:2:2-es kép
között, de az nem olyan nagy, hogy indokolná
további átviteli szélesség felhasználását. Ezért
a legvalószínűbb, hogy a 4:2:2-es jelet a feed
közvetítésekben fogjuk megtalálni. A feedek
éppen arra vannak gyakran előrelátva, hogy
tartalékolják és/vagy megjelentessék őket a
végleges közvetítés előtt. Például, néhány graﬁkát hozzáadhatunk az eredeti képhez. A 4:2:2es jel egy extra minőségű mozgásteret biztosít a
rendszerkezelőnek az elkerülhetetlen szerkesztés-okozta torzulások számára. Ne feledjük,
hogy csak egyes feedeket közvetítenek a 4:2:2őn, a maradékot pedig a „szokásos” 4:2:0-án. A
kereskedelemben található vevőegységek több-

sége képtelen a 4:2:2-es méret kezelésére, de
némelyik képes rá. A TELE-satellite-nak ebben
a számában található egy külön cikk arról, hogy
hogyan fogjuk a 4:2:2-est.

Egyéb tényezők

Van-e bármely más tényező, amely befolyásolja a képminőséget ? Természetesen, hogy
van, de a két már említett : a felbontás és a
tömörítés mértéke végül is a legfontosabbak.
Ezek a paraméterek csak a közvetítőtől függnek. Szerencsétlenségünkre, a néző nem tehet
semmit hogy feljavítsa akár a felbontást, akár a
tömörítési mértéket.
Valamivel jobb a helyzet a transzponder
fedettségi területét és erejét, a jel FEC-jét
(közvetlen hibajavítását) és szimbólumsebességét illetően. Ezek a paraméterek befolyásolják a teljes jelminőséget (nem csak a kép
minőségét). Bár képtelenek vagyunk arra hogy
őket megváltoztassuk, de a tányérantennánkat
egy nagyobbra cserélhetjük vagy jobb vevőfejet használhatunk és ilyen módon, bizonyos
fokig ellensúlyozhatjuk a gyenge erőt, magas
közvetlen hibajavítást vagy a központtól való
távolságot. Ez fel fogja javítani a képminőségünket – különösen hogyha a jelminőségünk a
vehetőség határán van. Ami a szimbólumsebességet illeti, elméletileg minnél kisebb a szimbólumsebesség, annál keskenyebb az átviteli sáv
amelyet a jel elfoglal és annál nagyobb annak a
lehetősége hogy magas vivőjel/zaj arányt érjünk
el. Ez utóbbi bármennyire is függ a vevőegység
keresőjének az alakjától, az meglehet hogy nem
működik ilyen módon. Tehát egyes vevőegységek jobban vagy rosszabbul teljesítenek alacsony szimbolúmsebességű jelekkel. Más szóval
nekünk is van valamennyi befolyásunk itt – ha
jobb vevőegységet használunk.
A vevőegységek úgyszintén különböznek a
kimenetük állapotától : a digitálisról analógra
váltó konverterektől és szűrőktől. A szegényesre tervezett vevőegységeknek rosszabb a képminősége. Ha hasonló torzulást látunk vagy zajt
különböző csatornákon, valószínűleg gondunk

van a vevőegységünk hátsó falával vagy esetleg a csatlakozó vezetékekkel. Természetesen,
az okozó lehet a rossz minőségű tévékészülék
(vagy a szabálytalan beállítása). Hogy megállapíthassuk az okot, kíserleteznünk kell különféle
jelforrásokkal (DVD-lejátszóval, más műhold
vevővel), más képbemenettel és csatlakozó
vezetékkel.
Úgy 10 évvel ezelőtt, amikor az MPEG-2
rendszer még újdonságnak számított, bizonyos képpel kapcsolatos gondok merültek fel az
akkori vevőegységekben használt első generációs MPEG-2 processzorok miatt. Ha egy nagyon
régi set-top boxunk van, egyes, a képpel kapcsolatos gondunknak itt lehet a gyökere. A szoftver
felülírása néha segíthet (ha még mindig kapható). Mellesleg, nagyon érdekes lesz, ha hasonló
helyzetbe kerülünk az első generációs MPEG-4
processzorokkal. Elvégre, emberi kéz művei...

Végezetül

Bár fennáll a lehetősége, hogy sok tényező
kihasson a kép minőségére a digitális tévén, a
két legfontosabb a következő : a képfelbontás
és a tömörítés mértéke, amelyet a közvetítő
alkalmaz. Ha fel akarjuk becsülni a rendszerünk
képminőségét (különösen a szép, vadonatúj,
magas felbontó képességű lapos képernyőjű
tévénkkel) körültekintően válasszuk meg a csatornát amellyel az értékelést el akarjuk végezni.
Látogassuk meg a www.satcodx.com honoldalat
és válasszuk ki azt a csatornát amelynek a legmagasabb a képfelbontása, (720/704x576 a
PAL vagy 720/704x480 az NTSC esetében) és a
legnagyobb a bitsebessége (ami kis információveszteséget és kis torzulást biztosít az MPEG-2es tömörítéskor).
Akár meg is fogalmazhatnánk egy iratlan szabályt, arról, hogy mit várhatunk el a bit sebességtől függően. Feltételezve a legmagasabb
felbontást, egy dinamikus csatorna (sport/ﬁlm)
esetében, a következő képminőséget kaphatjuk
: kitűnőt 5 MB/sec-on, nagyon jót 4-5 Mb/secon, jót 3-4 Mb/sec-on, elégségeset 2-3 Mb/secon és szegényeset 2 Mb/sec alatt.
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Nagy tányérantenna

„Megaszerkezetek”
Ingo Salomon

Ez a National Geographic Channel egyik műsorának
címe és a szomszédaim állandóan azt mondják, hogy túlságosan gyakran nézem ezt a műsort. Aztán itt vannak
amazok a szomszédok akik meg vannak győződve, hogy
a KGB-nek dolgozom. Pedig én mindössze csak tévézni
akarok !
Valamivel több mint egy évvel ezelőtt kezdődött az egész. A helyi újságomban ráfutottam egy
apróhirdetésre : „Eladó, szétszerelt 5 méter
átmérőjű tányérantenna”. Két órán belül a
küszöbükön álltam, 170 km-re lakhelyemtől. Legnagyobb rémületemre, a fele
hiányzott és kiderült hogy nem volt
más mint egy teljesen elrozsdásodott, 15 éves házikészítésű antenna. Az ócskavas telepre való volt.
De ha már itt voltam, alkudozni
kezdtem az eladóval és végül,
mindent magam után húzva
érkeztem haza.
Az
antenna
darabjait
otthon még kb egy évig lepte
a por – 18 ívelt támaszkart,
18
eltorzult
aluminium
lapot, 3 vevőfejtartót és
számos azonosíthatatlan
darabot. A középső rész
pedig teljesen hiányzott.
Ezért a középső részt
magam alakítottam ki
egy 260mm-es külső és
145mm-es belső átmérőjű darab segítségével.
Minden 20. foknál be lett
lapítva és ott lyukak lettek
fúrva, abból a célból, hogy
a tartókarokat oda lehessen erősíteni. Erről saját
magamnak kellett gondoskodnom.
Ezek után el jött az ideje
mindent
összeszerelni
a
földön egy 2 m-es karika segítségével. Ezt követően a fogazott
aluminium lapok össze lettek
erősítve egy prés segítségével és
azután pedig mindezt összeszereltem 486 csavarral.
Ez csupán a kezdet volt, mivel egy
ilyen óriási antennának megfelelő stabil
árbocra is kell. 150x150x6mm-es épületvas
darabokat vettem és azokat egy 6 m magas
árbóccá heggesztettem. A következő gond :
hogyan állítani mindezt függőlegesre. Más szóval,
ki akarna 8.5 m magasan a föld fölött felszerelni egy
vevőfejet ? A válasz, az volt, hogy hidraulikus emelővel
minden a helyére került. Tessék A ruhaszárítókötél útban
van ? Sebaj, vágjuk csak le. Természetesen, az egész szerkezetnek motorosnak kellett lennie. Minek ennyi erőfeszí-

Ingo az 5m-es
házikészítésű tányérantennájával

Az antenna központi része a 20 fokonként
elhelyezett 18 csatlakozóhellyel.
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Minden tartókar fel van már szerelve; most
az aluminium tükrözőlapok felszerelése van
soron

Egy az árbocra heggesztett tolómotor az
antenna
mozgatását
szolgálja

tés hogy csak egy műhold felé legyünk rögzítve
? Nevetséges. Így aztán szükség volt egy másik
hidraulikus hengerre, 4000Kg-os nyomatékkal,
ahhoz, hogy ezt az óriási tányérantennát egyetlen ember irányíthassa.
Persze Ku-sáv vételt akartam, valamint Csávot is, ezért egy Ku-sáv vevőfej hátsó lapját
levágtam, kiegészítettem egy rézcsővel és
polypenco illetve vesconite csatlakozással illesztettem össze. Mivel a C-sáv vevőfejnek forgathatónak kell lenni, golyós csapágyas gyűrűbe
illesztettem bele. A 65 mm-es átmérőjű gyűrű
tökéletesen megfelelt a rendeltetésének.
Mibe került nekem mindez ? Én csak 100 eurót
ﬁzettem az antennáért és még másik 300-at
azokért az alkatrészekért, amelyeket magamnak kellett beszereznem. És hát itt volt az egész
tervezetbe fektetett munka, valamint családom
segítsége és türelme.

Végül a nagy kérdés : mit foghatok ezzel a
szörnnyel ? Ahonnan származom, Johannesburgból, a Dél-Afrikai Köztársaságban a C-sáv
műholdjai közül a nyugati 34.5 hosszúsági fokon
lévő INTELSAT 903-as, a nyugati 22.5 hosszúsági fokon lévő NSS7-es és a nyugati 5. hosszúsági
fokon lévő ATLANTIC BIRD műholdakat foghatom. Ez a nagyméretű tányérantenna nem túlságosan ideális a Ku-sáv vételére, mégis képes
vagyok fogni a keleti 13. hosszúsági fokon lévő
Hotbird analóg csatornáit.
Csak 4 hetembe került hogy a teljes antennát
összeállítsam. Teljes súlya 525 Kg, a cementet
nem számítva. Készíthetünk-e magunk egy ilyen
antennát? A válasz „igen” ! Azok a gyenge C-sáv
jelek most olyan erősek, hogy az eső és a felhők
többé nincsenek többé hatással a képemre. Számomra tiszta haszon volt ez az egész tervezet!

A vevőfej és a vevőtölcsér golyóscsapágyakkal lett ellátva. Ha tudnak esztergapadot és
marógépet használni, akkor határozottan
előnyben lesznek.

Ingo a marógépnél. Ilyen különleges gépek
nélkül, nem készíthetünk ekkora méretű csináld magad antennát.

A hidraulikus emelő az antennát függőleges
helyzetbe emeli

Az antennatányér összeállítása befejeződött,
most már helyére emelhetjük.
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Kiállítási előbemutató
23 - 26 November 2006: CeBIT Broadcast + Satellite
International Trade Fair and Conference for Broadcast, Cable
& Satellite for Turkey, South East Europe and the Middle East
World Trade Center, Yeşilköy, Istanbul, Turkey
www.cebit-bcs.com

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

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

22 - 24 May 2007: ANGA Cable 2007
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
CongressCentrum East, Koelnmesse,
Deutz-Mülheimer-Straße, 50679 Cologne, Germany
www.angacable.de

A TELE-satellite Nemzetközi Magazin 16 nyelven van kiadva világszerte:

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Indonesia

Български

Deutsch

English

Español

Français

Ελληνικά

Hrvatski

Italiano

Magyar

中文

Nederlands

Polski

Русский

Türkçe

Előﬁzetési szelvény a TELE-satellite
Nemzetközi Magazin angol kiadásához
Előﬁzetési díj: 57,50 euró évente
Az előﬁzetés a TELE-satellite Nemzetközi
Magazin angol nyelvű kiadására magában
foglalja a SatcoDX „Műholdvilág” CD-ROM-ot.
Az előﬁzetési díjba bele van foglalva a légi
postán való továbbítás.

The World’s Largest Sate
llite Magazine

€ 6,50
£ 4.95

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

Vállalat

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

Cím

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

Város

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

Telefon
Villámposta
Fizetési módozatok
Hitelkártya
Lejárati idő
A tulajdonos neve

EE: EEK 99,LV: LVL 2,50

AU: AU$ 9.50 incl GST
ZA: R 39-95

NG: Naira 400
ID: Rp 35.000,-

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

DIY Project:
A Combined
C/Ku-Band Feed

Just Open
a Can of Vegetables!
Technisat Digit 4S

Small FTA receiver That Can

............................................................
............................................................
Hitelkártyával



Csekk

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

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

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

Promax Explorer

Do It All

T90
Antenna

Matrix Java
A Slim Blind-Scan FTA Receiver
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