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Kedves
Olvasók
Mennyire hat ki a globális pénzügyi
válság a műholdiparra? Úgy látszik, két
különböző vélemény van erről. Egyesek
jelenleg növekvést látnak azzal, hogy
a bizonytalan időkben az emberek
hajlamosak arra, hogy inkább otthon
maradnak,
és
ezáltal
kihasználják
mindazt, amit a műholdas tévé képes
adni. Ha bizonytalanok vagyunk a
munkánk
biztosítottságában,
ha
aggódunk a megtakarított pénzünket
illetően, és ha éles szemmel ﬁgyeljük
mennyit költünk, akkor minden bizonnyal
ülve maradunk otthon, és a kedvenc
műhold csatornáinkat fogjuk élvezni.
De az éremnek más oldala is van.
Ugyanezeket az okokat idézik, csak
teljesen ellentétes hatással: ha éppen
takarékoskodni
igyekszünk,
biztosan
nem fogunk pénzt kiadni egy új műholdas
beltéri vevőegységre. Végül is, nem
szabad ﬁgyelmen kívül hagyni azt a
tényt, hogy a műholdas tévé jelenleg
a legolcsóbb módja, hogy nagyszámú
tévécsatornát nézzünk – tehát egy új
műholdas rendszerbe való befektetés
végül is kiﬁzetődő lenne.
Ezek az érvek a szabadon fogható
csatornákra vonatkoznak, amelyeket
másnéven
FTA
(free-to-air)-nek
nevezünk. Az előﬁzető tévével viszont
teljesen más a helyzet. Magam mindig
megütödtem azon hogy valakinek ﬁzetnie
kell a tévénézésért, és a jelenlegi pénzügyi
válságs sok embert fog rákényszeríteni
arra, hogy ﬁgyelmet fordítson ezekre a
sorokra. Az előﬁzetőtévé szolgáltatók
meg fogják érezni az említett válság
következményeit.
Hogyan fogják ezt a gondot a műholdas
termékgyártók megoldani? A gyártók
előállíthatnak-e elég terméket, ha a
bankok bizonytalanok a hitelezést illetően?
Ha a jelenlegi, és az előző TELE-satellite
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Sonic Satellite Meter ........................ 100
Country Report:
„The Pharmacist“, South Africa .......... 102

kiadásunk vállalati beszámolóit olvasták,
tudhatják, hogy a mai gyártók nagyon
elővigyázatos befektetéseket végeznek
és ebben szakemberek irányítják őket.
A pénzügyileg megbízható vállalatok
mindig elég hitelt fognak kapni, és ezekre
a vállalatokra nem lesz különösebb
kihatással a jelenlegi pénzügyi helyzet.
Ennyire rossz volna a helyzet? A
műholdipar számára semmiképpen sem
látszik így. Másfelöl, nagy örömmel
fogadjuk a szabadonsugárzott műsorok
nézőinek egy újabb csoportját körünkben:
a new yorki Wall Street és a londoni Canary
Wharf bankigazgatóit. Miután el kellett
adniuk a Ferrariaikat és Porscheiket,
valamint lemondaniuk az előﬁzetői tévé
szolgáltatást, most szükségük van egy
vadonatúj HD-PVR beltéri műholdvevőre,
a nagy lapos képernyőjű tévéjükhöz,
amely még mindig ott lóg a nappali falán.
Ezeknek a bukott pénzügyi igazgatóknak
bizonyára van elég idejük a tévénézésre.
Őszinte hívük
Alexander Wiese

U.I. : kedvenc rádióállomásom ebben
a hónapban : a keleti hosszúság 19,2°
fokán levő ASTRA műhold NRJ csatornája
(12.207 V) folyamatos francia zenei
sikerekkel. A zenei válogatás elég csekély,
és a dalokat folytonosan visszajátszák,
de idáig még élvezhető.
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MEDIA

Satellite & Broadband News

operational modes. It will replace W2 and provide
additional capacity for further service expansion.

Edited by

Branislav Pekic

EUROPE
EUROPE
EU CHANGES CABLE RULES

The European Commission has decided that telecom operators must open their cable ducts to rivals,
a move that should pave the way for a range of new
services over the so-called Next Generation Access
broadband. NGA ﬁbre-optic networks are needed
for high-deﬁnition content such as HDTV, online
gaming and interactive applications. Management
consulting ﬁrm McKinsey estimates the investment
required to replace Europe’s networks at US$ 430
billion. The commission’s plans still need to complete the EU’s long decision-making and consultation process and will be formally adopted next year.

ASTRA 1M TO BE LAUNCHED IN NOVEMBER

The SES-owned telecommunications satellite
Astra 1M is due to be launched from Baikonur at
the beginning of November, by the Proton M carrier
rocket and the Breeze M upper stage rocket. The
satellite was built by EADS Astrium on the Eurostar
E3000 platform and carries 36 transponders. The
spacecraft will be operating in the geostationary
orbit for 15 years, providing television and communications services, including HDTV, for users
in Europe, Northern Africa and the Middle East.

IPTV SUBSCRIPTIONS TRIPLE
IN WESTERN EUROPE

IPTV subscriptions in Western Europe are set
to nearly triple over a three-year period, jumping from 5 million in 2007 to 14.7 million in
2010, according to research group Gartner. The
ﬁgures show that subscriptions will hit 8 million
this year, while revenue will jump from US$ 1.4
billion in 2007 to US$ 2.5 billion this year, US$
3.9 billion in 2009 and US$ 5.6 billion in 2010.
However, the year-to-year subscriber growth will
slow, from 74.3% in 2007 to 28.6% in 2010.

OVERON SELECTS TANDBERG
FOR HDTV SOLUTION

Tandberg Television is providing an MPEG-4 AVC
high deﬁnition (HD) encoding system to Spanish-based broadcast solutions provider Overon for
the delivery of National Geographic Channel HD
to broadcasters and TV service providers across
Europe. NGC HD’s innovative factual programming will be distributed to broadcast head-ends
across Europe via satellite using the Tandberg
Television EN8090 encoder. This MPEG-4 AVC
solution enables a substantial reduction in the
bandwidth required for distributing HDTV services.

TWO EUTELSAT SATELLITES IN
ORBIT FROM NOVEMBER

Arianespace and Eutelsat Communications have
conﬁrmed the upcoming launch of the Ariane 5 ECA
will orbit Eutelsat’s Hot Bird 9 and W2M satellites in
the last week of November. The Hot Bird 9 satellite,
equipped with 64 transponders, will join Eutelsat’s
13 degrees East position to increase in-orbit sparing
at the Group’s premium video neighbourhood. Hot
Bird 9 is identical to Hot Bird 8 which was launched
to 13 degrees East in August 2006 and Hot Bird 10
which will be orbited by Arianespace at the beginning of 2009. W2M will be positioned at Eutelsat’s
16 degrees East position and is equipped with 26
Ku-band transponders and up to 32 depending on

AUSTRIA
ORF SELECTS NTT ELECTRONICS
FOR HDTV EQUIPMENT

NTT Electronics’ AVC/H.264 HDTV/SDTV encoders/decoders HV9100 Series have been by the
Austrian Broadcasting Corporation (ORF) for
broadcasts of the EURO 2008, the UEFA European
Football Championships, in high deﬁnition using
encoding and decoding technology from NTT Electronics. The device used was the HV9100 Series
AVC/H.264 HDTV/SDTV encoders/decoders. This
allowed the ORF to offer real-time HD transmissions through the ATM network of Telecom Austria.
The HV9100 Series was reportedly the world’s ﬁrst
to offer AVC/H.264 High 4:2:2 Proﬁle support.

CZECH REPUBLIC
QUICKMEDIA TO LAUNCH HDTV ON IPTV

IPTV service QuickMedia has added ten channels
to its Plus 1 package, and has also revealed plans
to launch a bouquet of high-deﬁnition channels. The
ten new channels are Leo TV, Private Spice, Sport
5, Sky News, Nat Geo Wild, Arte, Extreme Sports
Channel, Nostalgia, TA3 and the Fishing & Hunting
Channel. A package of high-deﬁnition channels
called “HD Plus” is also being prepared by local
company HDD, which will be launched simultaneously with a new set-top box developed in cooperation with Czech ﬁrm Coprosys. The service currently
uses Amino’s Aminet 110 MPEG-2 set-top boxes,
and is offered in partnership with local operators.

SMART TO DELIVER IPTV IN BRNO

Local operator Smart is planning to build a ﬁbre
to the home network in the city of Brno in order
to deliver triple-play services of broadband, IPTV
and VoIP in the city, with a planned footprint of
6,600 homes upon service launch in September
next year. SMART expects to start construction of
the network in January of next year, with around
1,600 ﬂats expected to be connected in newlybuilt areas around Brno in the ﬁrst quarter of this
year, with a further 5,000 ﬂats to be networked
in the second quarter of 2009. The network will
be based on Cisco’s IP network architecture.

DENMARK
TILGIN, NORDIJA PROVIDE
HDTV FOR TRE-FOR

Broadband solutions provider Tilgin and Nordija,
an independent developer of middleware for IPTV
environments, are providing a HD IPTV solution
to Danish utility company Tre-For. Nordija has
been contracted to provide IPTV middleware with
additional adaptation to their requirements based
on their choice of Tilgin’s IP Set-top media centre.
Tilgin will provide its HD IPTV set-top solution,
including its IPTV server software for large-scale
IP networks, named MBS. Tre-For Bredband has a
current client base of approximately 140,000 residential homes with the option to supply multi-play
services to another 260,000 residential homes.

ESTONIA
AMINO SIGNS STB DEAL WITH ELION

Amino has signed an agreement that will see
its new H.264 HD based AmiNET530 PVR STB
play a key role in the expansion of Estonia’s IPTV
market. Elion will begin introducing the PVR
capabilities in November, with the HD service following later in the year. The number of Elion digital
television users increased 16% on the ﬁrst half of
2008, reaching 67,700 by the end of Q2 2008.
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FRANCE
ATEME H.264 VIDEO SERVES 1
MILLION HOMES WITH HD IPTV

Ateme’s H.264 encoding solutions are now serving over one million French homes in HD. Major
French broadcasters including M6 and France2
Television have chosen to use Ateme’s H.264
encoders to provide HD video over low bit rates
in order to reach millions of IPTV customers.
Using Ateme’s bandwidth efﬁcient H.264 solutions, ISPs are able to reach more customers
over further distances with HD IPTV services.

GERMANY
DEUTSCHE TELEKOM AND MOTOROLA
COLLABORATE ON IPTV

Motorola and Deutsche Telekom announced a
collaboration to deliver IPTV in Germany and
Deutsche Telekom will use Motorola’s High Deﬁnition (HD)-ready IPTV set-tops for its “T-Home
Entertain” services. Motorola will provide T-Home
with its VIP1616E set-top -- known to T-Home
customers as Media Receiver 300 Type A. With
the device, subscribers to T-Home’s Entertain
service will be able to view premium sporting
content in full HD. Moreover, T-Home viewers
can use the device’s electronic program guide to
plan, record, and store what they want to watch.

MEDIA BROADCAST AIRS FOOTBALL IN HD

Alcatel-Lucent is providing a nationwide broadcast next-generation network (broadcast NGN)
for Media Broadcast, Germany’s leading service
provider for the broadcasting and media industry.
Once complete, HDTV signals will be transmitted live for the ﬁrst time from venues of the 1st
and 2nd Bundesliga, to broadcasting studios
across the country. This allows Media Broadcast
customers to deliver high-quality, uninterrupted
transmissions of the games to the living rooms
of millions of fans via DVB-H, DVB-T, DSL or
cable. At the heart of the broadcast NGN is
the Alcatel-Lucent 7750 Service Router, which
manages voice, video and data signals.

IRELAND
MAGNET TEAMS UP WITH
INUK FOR IPTV SERVICE

Magnet Networks has selected Inuk Networks’
‘igloo’ virtual set-top box to extend delivery of its
IPTV service to subscribers’ PCs and Macs. The
PC service provides subscribers with a range of
free TV channels, which will be expanded over
the next few months to include pay channels and
video on demand content. Inuk’s igloo virtual settop box is designed to emulate the operation and
user interface of a standard STB on a Windows
or Apple-based platform. Magnet Entertainment
offers broadband at speeds of up to 50 Mbps,
along with IPTV and telephone services, delivered
over its ADSL2+ and Fibre to the Home network.

ITALY
TELECOM ITALIA SECURES ALICE
TV WITH NDS VIDEOGUARD

NDS is supplying its VideoGuard conditional
access and DRM solution for Telecom Italia’s
‘Alice TV’ IPTV service. The operator is using
Alcatel’s Open Media Platform IPTV service
delivery and management solution. Telecom
Italia passed 180,000 IPTV subscribers at the
end of the ﬁrst half of this year, and is reportedly targeting 300,000 by the end of 2008.

LITHUANIA
ALPHA LINKS WITH WIDEVINE FOR KAVA IPTV SERVICE

Digital rights management company Widewine has been selected by
IPTV operator Alpha komunikacijos to provide its Widevine Cypher
for the secure delivery of premium broadcast and video-on-demand
content for its Kava IPTV service. Alpha komunikacijos chose Widevine
because of its established record of securing Hollywood and European
content on STBs as well as PVRs, PCs and Macs. Kava offers a full
range of TV, VOD and interactive services to their subscribers with plans
to grow their service to more than 80,000 households in Lithuania.

IBM AND WIDEWINE HELP SKYNET TO
PROVIDE PREMIUM CONTENT

IBM and Widevine Technologies are helping ISP Skynet (owned by the
Penki Kontinentai group) to provide premium TV content to all 25,000
Skynet users in Lithuania. Skynet will launch a new service later this
year, with basic and premium television channels to compete with mainstream cable, satellite and other IPTV providers in the region. Skynet
will deliver pay-TV services to set top boxes at their ‘PenkiTV’ subscribers and are planning to expand service delivery to PCs in the very near
future. IBM will manage design, delivery and maintenance for the digital
video head end from Cisco and content protection from Widevine.

PORTUGAL
SONAECOM AND ERICSSON TRIAL IPTV MIDDLEWARE

Ericsson is providing Portuguese triple play operator Sonaecom
to provide and integrate its open, standards-based, end-to-end
IPTV solution, including Ericsson’s new IMS-based IPTV (Internet Protocol Television) middleware that enables operators to
deliver personalized and interactive TV experiences to its subscribers. The Ericsson IPTV ecosystem is based on open standards,
designed to comply with the Open IPTV Forum speciﬁcations.

PORTUGAL TELECOM WITH 200.000 IPTV SUBSCRIBERS

Portugal Telecom has reached 200,000 subscribers for its Meo
pay-TV service, delivered via IPTV and satellite, a target which
was previously expected to be reached at the end of the year.
Meo’s 200,000 subscribers are estimated by the telco to represent 30% of its ADSL clients and 7% of its ﬁxed-line clients.

RUSSIA
COMSTAR EXPANDS IPTV WITH TANDBERG

Comstar-Direct, Russia’s leading provider of broadband Internet access
services, is expanding its IPTV head-end with Tandberg Television
to support MPEG-4 AVC encoding and transcoding. The addition of
Tandberg’s single module iPlex transcoding means the operator can
ingest widely available MPEG-2 feeds and convert them to MPEG-4
AVC without the need to decode and re-encode. This one-step approach
to transcoding is cost-effective, helps preserve picture quality and
makes it considerably easier to re-synchronize video with subtitles.

BCC SELECTS BITBAND IP VIDEO DELIVERY SOLUTION

BitBand’s Content Delivery Network has been chosen by Russian
systems integrator BCC as an IP video delivery solution to be supplied to Russian operator UTK, the main ﬁxed-line service provider
in the Southern Federal District. BitBand’s Maestro content distribution and management suite and Vision VOD & TVOD appliance
servers were also selected for the deployment, based on UTK’s
requirements for scalability and growth scenarios. Once deployed
the platform will support services including video on demand, network
personal video recording, time-shift TV and programme restart.

COMSTAR WITH 146.000 IPTV SUBSCRIBERS

Comstar reached 146,000 Moscow-based subscribers for its doubleplay service of broadband and IPTV in the second quarter of this year,
up 44% from the same period of 2007, while average revenue per user
for the period reached US$ 21.40. The operator also reported that
its pay-TV subscriber base across all Russian regions it operates in
rose by 32% between April and June this year to reach 142,000.

RUSSIAN HDTV PLATFORM SELECTS EUROBIRD 9 SATELLITE

The new Russian HDTV platform, Platforma HD, has selected the Eurobird
9 satellite operated by Eutelsat to deliver new HD content across western
parts of Russia to the Urals. Platforma HD has signed a contract with Eutelsat for a full transponder and this capacity is already broadcasting the new
platform’s initial offer of four HD channels (Eurosport HD, National Geographic HD, HD Life and Kinopokaz HD). Platforma HD has selected DRE
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encryption for the system, with two types
of decoders available (Humax HDCI-2000
and General Satellite’s HD-9000).

SCANDINAVIA
TANDBERG MPEG-4 AVC
COMPRESSION FOR TELENOR

Tandberg’s MPEG-4 AVC compression and
IP multiplexing solutions has been selected by
Telenor Satellite Broadcasting to provide IP video
contribution and direct-to-consumer IPTV services
in Scandinavia. Tandberg is providing encoding
and multiplexing from six locations across northern
Europe and Scandinavia, with all video distributed
across an IP transport network for IPTV consumer
services in Sweden, Norway and Denmark.

TELIASONERA SELECTS MEDIAFLEX
SMART WI-FI SYSTEM

TeliaSonera has selected and is deploying Ruckus
Wireless’ MediaFlex Smart Wi-Fi systems to
provide customers ﬂicker-free wireless distribution of the popular IP-based digital TV service
(IPTV), Telia Digital-TV, throughout their homes.
Telia Digital-TV, which has some 300,000
customers, offers subscribers around 70 TV
channels, 24-hour on-demand library of movies
and network-based, time-shifted TV services.

SERBIA
TELEKOM SRBIJA LAUNCHED
IPTV IN OCTOBER

Telekom Srbija launched an IPTV service on
October 15. According to Vladimir Lucic, director
of Telekom’s mobile division, the service will be
offered to the operator’s ADSL customers free of

charge during a promotional period lasting until
December 1, offering 80 domestic and foreign
channels. This capacity is expected to be increased
to carry around 200 TV channels in the future.

SWITZERLAND
NETSTREAM SELECTS ENTONE
SOLUTION FOR IPTV SERVICE

Swiss Internet service provider Netstream has
selected customer premises equipment from US
ﬁrm Entone for its high-deﬁnition managed IPTV
deployments with operators around Switzerland.
Netstream provides managed services and systems
integration to a number of telecoms operators,
including a managed white-label IPTV service, and
selected Entone’s Hydra HD IPTV video gateway
and Amulet HD IPTV set-top boxes. Hydra HD and
Amulet HD also support a number of home networking technologies, including HomePlug, 802.11n and
HomePNA 3.0, enabling the provision of new revenue-generating services such as whole-home DVR.

TURKEY
TURKEY TO LAUNCH TWO NEW
SATELLITES IN 6 YEARS

Turkey plans to launch two new satellites, Turksat
4A and Turksat 5A, in the next six years, which
is planned to cover north and central Africa. As
a result, the coverage area of Turkish satellites
will stretch out from eastern coast of the United
States to China, and also from Arabian Peninsula
to central Africa. Turksat plans to invite bids for
Turksat 4A at the end of 2008 and launch the
satellite in 2011. Turksat also projects to build
one more satellite within six years with 100%
national software. Turksat 5A would be built at

facilities of the Turkish Aerospace Industries in
2012 and was planned to be launched in 2014.

UNITED KINGDOM
BRITISH TELECOM CRITICAL
OVER KANGAROO IPTV

British Telecom has become the latest party to
warn that proposed BBC, ITV and Channel 4
on-demand joint venture Kangaroo raises serious
competition concerns. The ﬁrm, behind the BT
Vision IPTV service, has claimed that Kangaroo
would “very likely” reduce competition in the UK
VoD space – something that would be particularly
harmful to its own interests. BT Vision launched
at the end of 2006 and now has over 280,000
subscribers but hopes to reach two to three million
within the next three to ﬁve years. BT now fears,
however, that this target could be dented by the
arrival of Kangaroo in the marketplace, especially
given the UK-centric nature of the programming
the proposed service will make available.

SETANTA OFFERS IPTV SERVICE
TO UNIVERSITY STUDENTS

Sports broadcaster Setanta has signed a deal with
IPTV service provider Inuk to broadcast its service
to students at more than 40 universities in the UK.
The Inuk service allows students to watch more
than 50 TV channels on their PCs through the UK
university data network, Janet, which connects
all UK universities. For a £9.99 monthly subscription, students will be offered a Freewire Extra
package, adding subscription channels such as
Setanta Sports, as well as channels from other
broadcasters including MTV and FX. More than
40,000 people are now receiving digital television through Inuk’s Freewire TV IPTV service.

BRITISH TELECOM TO PROVIDE HD CONTENT

BT is to offer High Deﬁnition (HD) content to users of its V-box Personal Video Recorder using their IPTV (basically TV over broadband) ‘Vision’ service. BT Vision is a digital TV service that offers
DTT, a DVR (their V-Box), and supports TV and video content that’s
accessed on-demand over a BT Broadband connection. BT has
announced an agreement with NBC Universal to include a selection
of feature ﬁlms in High Deﬁnition (1080i) format from the NBC Universal catalogue. Current ﬁlms will cost £4.95 while older library titles
will sell for £2.95. Films will have a 48 hour time limit for viewing.

ORANGE TO OFFER ON DEMAND MOVIES ON IPTV SERVICE

Orange is likely to build its IPTV service around on-demand ﬁlms
when it eventually launches a home TV service to take on Sky, Virgin,
Freeview and BT Vision, late this year or the early part of next year.
Nationwide trials for the TV service have been running in earnest,
with trialists using the on-demand ﬁlm service only in Leeds.

SKY ADDS NEW CHANNELS

Seven new HD channels will launch on the Sky+ HD service in October 2008, including six genre-themed Sky Movies channels in HD
and a new HD version of Sky Real Lives. The addition of the new
channels in October will increase the total number of HD channels
on the Sky platform to 26, compared with nine channels when Sky+
HD made its debut in May 2006. The number of hours of native high
deﬁnition content on the Sky platform will increase to around 10,000
per month, more than 2.5 times the amount of standard deﬁnition
content offered by the ﬁve main terrestrial channels combined.

NORTH AMERICA
GALAXY 19 LAUNCHES SUCCESSFULLY

Intelsat’s Galaxy 19 satellite was successfully launched on September 24 aboard a Sea Launch Zenit-3SL rocket. The satellite,
built by Space Systems/Loral, will operate from 97 West, replacing the Galaxy 25 spacecraft. Galaxy 19 will provide 50-state
coverage, in addition to reaching the Caribbean, Canada and
Mexico, to video, government and network customers.

CANADA
MTS ALLSTREAM TO USE ETI OSS

MTS Allstream will use ETI’s Triad OSS to integrate Microsoft’s
Mediaroom IP video technology to their CRM and billing infrastructure. Triad completely automates the provisioning of IPTV services
to MTS Allstream’s expanding subscriber base. Operating under the
MTS brand in the province of Manitoba, the division offers consumers
next generation wireless, high-speed Internet and data, digital television and wireline voice services, as well as home security services.

NIMIQ 4 SATELLITE SUCCESSFULLY LAUNCHED

Telesat, which is 64 percent owned by Loral and the world’s fourth largest
ﬁxed satellite services operator, has successfully launched its state-ofthe-art Nimiq 4 satellite. Nimiq 4 is fully leased to Bell TV, and will enable
Bell TV to expand its advanced digital satellite television services over
Canada by offering more HDTV, specialty channels and foreign-language programming. The satellite will be located at 82 degrees West.

UNITED STATES
HOTWIRE SELECTS MOTOROLA FTTH SOLUTION

Hotwire Communications is using Motorola’s gigabit passive optical
networking ﬁbre to the home solution, MPEG-4 high-deﬁnition encoder
and IP set-top box offerings to support IPTV and other services. Hotwire,
which focuses on delivering ﬁbre-based broadband to multi-family communities and home developments, student dormitories and military housing, serves customers in parts of Florida, Georgia, South Carolina, North
Carolina, Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jersey and New York.

AT&T IPTV ARRIVES TO MICHIGAN AND ARKANSAS

AT&T Inc. has launched the company’s integrated suite of AT&T Uverse(SM) services, including AT&T U-verse TV, AT&T U-verse High
Speed Internet and AT&T U-verse Voice in Michigan and Central Arkansas. AT&T is the only national service provider to offer a 100 percent
IPTV service which includes more than 45 High Deﬁnition channels.

HILL COUNTRY SELECTS INFINITE VIDEO IPTV PLATFORM

Texas-based Hill Country Telephone Cooperative has selected an
IPTV platform from Inﬁnite Video, a subsidiary of Canadian ﬁrm Even
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Technologies, to trial high-deﬁnition video services
over its existing network. The trial will reach all of
HCTC’s 14,000 customers and deliver high-deﬁnition broadcast television, local programming, video
on demand and features such as web browsing and
electronic programming. Inﬁnite Video’s IPTV solution uses Even Technologies’ video compression to
deliver HD video at 3 Mbps over legacy networks.

TELUS OPTS FOR HOMEPNA
STANDARD FOR IPTV

Telus is extending approach to wiring their
existing customer homes for IPTV by leveraging the ITU’s Home Phone Network Alliance
(HomePNA) standard. Working in conjunction with silicon vendor CopperGate, Telus will
integrate HomePNA technology into STBs and
gateways for its Telus TV service offering.

NEULION AND NTOUCHTV OFFER
ROMANIAN TV ON IPTV

JumpTV and NeuLion, leading providers of live and
on-demand international and sports programming
over the Internet, have signed a new partnership
with nTouchTV. NeuLion is now extending its
unique service to Romanian audiences in North
America. nTouchTV will be providing Romanian content to consumers’ televisions through
NeuLion’s set-top-box technology. The initial
service delivers 12 live channels, plus an extensive video on demand library offering hundreds of
hours of current and classic Romanian movies.

AT&T BOOSTS MPEG-4 COMPRESSION

AT&T CTO John Donovan has announced that
MPEG-4 video compression for the company’s
U-verse TV service will improve to around 5
Mbps next year from its present rate of about 6
Mbps to 8 Mbps. That efﬁciency gain also will

help AT&T support more simultaneous streams
with its new whole-home DVR service in use-three live streams and four recorded streams.

AT&T DROPS DISH NETWORK FOR DIRECTV

AT&T has decided to end its distribution agreement
with Dish Network and instead will market and sell
a co-branded version of DirecTV’s satellite TV
service after 31 January 2009. AT&T will market
DirecTV services to households in areas where
it doesn’t provide U-verse TV. As of June 30, the
company had 549,000 U-verse TV customers and
the operator has said it expects to top 1 million
subscribers by year’s end. The service is available
to more than 11 million living units in 53 markets.

VERIZON FIOS TO ADD SIX HD NETWORKS

Six start-up HD networks—with original programming about cars, comedy, pets, travel, food and
entertainment—will debut by the end of 2009 with
launches on Verizon’s FiOS video service. The
new HD channels Cars.TV, Pets.TV, Comedy.TV,
MyDestination.TV, ES.TV and Recipe.TV have been
created by Entertainment Studios, which bills itself
as the largest independent producer and distributor of ﬁrst-run syndicated shows for TV stations.

RCN INCREASES HD CHANNELS
IN WASHINGTON D.C.

RCN Corporation has converted analogue spectrum
to All-Digital in the Washington, D.C. area for all
Cable TV customers. This move enables RCN to
improve the picture quality, make the network easier
to maintain, and dramatically increase the number
of Standard Deﬁnition and High Deﬁnition (HD)
channels it can offer to subscribers. The company
has already initiated the Project Analog Crush in its
Boston, Chicago, New York City and Philadelphia
markets. The conversion will enable RCN to deliver

up to 10 standard-def digital or 3 HD channels per
analogue channel, with the new line-up starting with
75 HD channels. In addition, RCN is increasing its
VOD content, including hundreds of hours for free.

MASN TO LAUNCH HD CHANNEL IN 2009

MASN has announced the launch of a full-time
high deﬁnition channel in March 2009 and will
more than double the number of HD telecasts
of Orioles and Nationals games next season.
Expanding on its ﬁrst season utilizing HD technology, MASN will air up to 200 Major League
Baseball games in HD in 2009, broadcasting
one HD game every night of the season. MASN
distributors who will carry the full-time HD channel include Comcast, DirecTV, Cox, and RCN.

DIRECTV EXPANDS HD CHANNEL
OFFER WITH HARMONIC

DirecTV has expanded its deployment of Harmonic’s MPEG-4 AVC (H.264) video processing
solutions to support its high deﬁnition (HD) national
channel service. DIRECTV is now delivering more
than 130 HD channels to its customers. Harmonic’s DiviCom Electra 7000 HD H.264 encoders
and ProStream 1000 stream processing platform
with DiviTrackIP statistical multiplexing solution
power DirecTV’s continued HD expansion.

DIRECTV AND TIVO TO OFFER NEW HD DVR

TiVo is launching a new high-deﬁnition digital
video recorder under an extended agreement
with DirecTV Group. The new development
deal extends the companies’ agreement by ﬁve
years to 15 February 2015, and calls for DirecTV
to market TiVo’s DVR products to new customers for the ﬁrst time since DirecTV began using
a rival DVR. The new TiVo-DirecTV DVR is
expected to be available mid- to late 2009.
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CANBY TELECOM OFFERS
36 HDTV CHANNELS

Canby Telcom, based in the northern Willamette
Valley of Oregon, has added over two dozen
high-deﬁnition channels to its IPTV service ‘Canby
Digital Television’, thanks to assistance from SES
Americom’s IP-Prime transport solution. Canby
Telcom currently offers over 200 channels on
IPTV, including 36 high-deﬁnition channels, EPG,
VOD, PPV, and Caller ID on TV. The new channels
added thanks to IP-PRIME include Discovery,
Disney, Showtime, Fox News, ESPN, A&E and
the Food Network, plus a handful of local broadcast services, all delivered in MPEG-4 format
to the operator via a singe satellite antenna.

LATIN AMERICA
VOOM HD TO LAUNCH IN CENTRAL
AND SOUTH AMERICA

Voom HD Networks is set to debut its international
high-deﬁnition channel in Central and South America for the ﬁrst time. The agreement gives DLA the
task of getting carriage deals for the international
Voom HD channel in Mexico, Central America,
South America and several Caribbean islands. The
channel, comprised of titles from Voom HD Networks’ various US high-def services, will have English audio, plus Spanish and Portuguese subtitles.

IPTV REVENUES TO EXCEED
US$ 3.9 BILLION BY 2013

IPTV in Latin America will enjoy “robust” growth
from 2009, according to a study by Signals Telecom
Consulting, with service revenues projected to
exceed US$ 3.9 billion by 2013. The consultancy
also estimates that Telefónica and Telmex will
represent 58% of the region’s IPTV market by
2013, when approximately 19% of all pay-TV
subscribers in the region’s seven largest markets are predicted to be using IPTV services.

COLOMBIA
ETB TO LAUNCH IPTV SERVICE IN 2009

ETB has revealed new details of its plan to launch
IPTV trials in 2009 and start commercial operations in July of that year. The operator is currently
building its business model for the service, and
aims to have a trial service in operation by the
second quarter of next year. ETB will start the
service in Bogotá, and aims to have around 18,000
subscribers for the service by the end of next
year. The telco has been optimising its network
in Bogotá and claims it can now offer speeds of
up to 15 Mbps across almost all of the capital.

MEXICO
MAXCOM PREPARES EXPANSION
OF IPTV SERVICE

According to Mexican broadband provider Maxcom’s director General Rene Sagastuy, the operator
is set to expand its ﬁbre network with the aim of
delivering IPTV services to more cities in the country. Sagastuy said that Maxcom is focusing on the
development of its IPTV technology, adding 12,000
TV customers in just ten months, or 12% of the total.

ASIA & PACIFIC
TAIWAN AND SINGAPORE TO
LAUNCH SATELLITE

Taiwan’s Chunghwa Telecom (CHT) will set up a
joint venture with a Singapore’s SingTel to prepare
for the launch of Taiwan’s second commercial satellite in the fourth quarter of 2010. CHT’s subsidiary in

Singapore will invest NT$1.35 billion (US$42 million)
in the joint venture, giving it a 38% share, while the
remaining 62% will belong to Singapore Telecom.
The new satellite, dubbed ST-2, will replace its
predecessor, the ST-1, which was launched by
the two companies in August 1998. It will cover a
wider area including Taiwan, Singapore, Japan,
South Korea, China, India and the Middle East.

IPTV SUBSCRIBERS TO REACH
8.7 MILLION IN 2012

The Asia-Paciﬁc IPTV subscriber base will reach
6.5 million in 2008 and grow to 8.7 million in
2012, according to a Gartner report. Revenues
from IPTV services in the region will reach
US$ 3.5 billion in 2012. Hong Kong’s PCCW
is the region’s best performer, WITH 758,000
registered users for its “nowTV” service, and is
expected to eventually serve over 40% of the
estimated 2.3 million households in Hong Kong.

MEASAT SELECTED AS BEST
REGIONAL SATELLITE OPERATOR

Measat Satellite Systems has been awarded
‘Regional Satellite Operator of the Year’ at the
12th World Summit for Satellite Financing in Paris.
The Malaysian company has won the award in
‘Excellence in Satellite Management’ category. The
annual awards is decided by a panel of judges from
EuroConsult, Satellite News and Satellite Finance,
based on an assessment of the achievements and
results of the world’s regional satellite operators.

AUSTRALIA
AUSTAR AND THOMSON TO PROVIDE HDTV

Pay-TV operator Austar has selected Thomson to
develop and supply a four tuner High Deﬁnition Personal Digital Recorder (PDR) platform along with
extensive systems’ integration services. The combination High Deﬁnition STB will mirror Austar’s current MyStar STB, which features both dual Satellite
and dual Terrestrial tuners, and will enable Austar
to watch and simultaneously record both satellite
content plus local Free-To-Air terrestrial services.

CHINA
BAIDU EXPANDS IPTV SERVICES

UTStarcom that supports more than 75% of
the active wire lines in India. The IPTV offering,
which will include live TV, VOD and gaming, will
be available to more than 250,000 subscribers

BSNL IPTV SERVICE TO COVER 100 CITIES

State-run telecom operator Bharat Sanchar Nigam
(BSNL) has set an ambitious target of bringing
almost one-fourth of the total cable TV subscriber
base (82 million cable homes) in the country
with the launch of its IPTV service in the country.
The company, which recently launched its IPTV
services in Rajasthan, is planning to bring around
100 cities under this service by March of next year.
Currently, the service costs Rs 200 a month.

HFCL INFOTEL TO ROLLOUT IPTV IN PUNJAB

HFCL Infotel will roll out its IPTV services in Punjab
by the end of 2008, hoping to sign up 20,000 during
the ﬁrst phase. HFCL Infotel has tied up with Smart
Broadband Services, allowing HFCL to use its infrastructure to launch IPTV services by way of rental
arrangement. For its part, Smart Broadband in
collaboration with MTNL has announced the launch
of IPTV service for MTNL customers in Delhi.

GOVERNMENT ISSUES IPTV GUIDELINES

The Indian government has unveiled guidelines
for the rollout of IPTV, which would require either
a computer and software media player or an
IPTV set top box to decode the images in real
time. Under the new guidelines those eligible for
providing IPTV include telecom Access Service Providers who have licence to provide triple
play services and ISPs with net worth more
than Rs.1 billion (around US$ 25 million).

BIG TV SELECTS THOMSON HEADEND

Indian TV Group Reliance BIG TV has selected
Reliance has selected Thomson’s solutions for
launching and managing a hybrid distribution
network of satellite DTH and IPTV over broadband, for 300 high-deﬁnition (HD) and standarddeﬁnition (SD) video services throughout India.
Using Thomson’s video head ends, Reliance is
able to optimise its distribution network to launch
a large number of channels, ensure excellent
quality of service, and reach more viewers.

INDONESIA

Leading web search site Baidu is expanding its
cooperation with partner UiTV, operator of the
country’s largest Internet TV platform. Under the
terms of the agreement, Baidu will contribute
assets related to the operation of Baidu Internet
TV Channel to UiTV in exchange for an 8.3%
stake in UiTV and US$ 15 million. Baidu Internet
TV Channel, a website where users can download movies and TV programs, will continue to be
hosted on movie.baidu.com and it will be operated by UiTV. The service works with most of
China’s online movie and TV service and content providers, including TVB, Enlight Media.

Indonesia’s largest telecommunication ﬁrm, PT
Telkom, plans to bid for a new satellite during
October at a cost of US$ 150-200 million, according to a report by The Jakarta Post. The potential
providers of the satellite are Lockheed Martin,
Alcatel, OCbital, GreatWall, and Mitsubishi. The
satellite, which will be called Telkom-3 Satellite, is expected to be launched into orbit in 2010
or 2011. PT Telkom is currently operating its
Telkom-2 satellite, which was launched in 2005.

INDIA

JAPAN

IPTV OPERATORS TO CARRY
8 DD CHANNELS

SKY PERFECT LAUNCHES HDTV CHANNELS

PT TELEKOM TO BID FOR NEW SATELLITE

In a memorandum issued to all IPTV owners, the
information and broadcasting (I&B) ministry has
listed eight, including Doordarshan and Parliament
channels, on the must-carry list. The other mustcarry channels are Lok Sabha Television, DD Rajya
Sabha, DD-1 or national channel, DD News, DD
Sports, DD Urdu, Gyan Darshan and DD Bharti.

SKY Perfect Communications plans to increase
the number of HDTV channels to over 70 in
a year and over 100 by ﬁscal 2012 ending in
March 2013. The company aims to have one
million subscribers in four to ﬁve years, according to its president, Masao Nito. A package of
ﬁve HDTV channels and 68 standard-deﬁnition channels costs 3,500 yen per month.

UTSTARCOM GETS AKSH OPTIFIBRE DEAL

JORDAN

UTStarcom has signed a new contract with
New Delhi-based Aksh Optiﬁbre to deploy its
RollingStream IPTV in 20 cities in India. The
system will be carried over Bharat Sanchar
Nigam’s ADSL network, infrastructure built by
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ORANGE LAUNCHES IPTV WITH
INTRACOM TELECOM

Orange has launched its ‘Orange TV’ IPTV service
in Jordan, in collaboration with Greece’s Intracom

Telecom and the Arab Radio and Television Network (ART). The service offers broadcast TV, VOD
and interactive services such as weather, news and
local information, and the offering will reportedly
feature premium Arabic and international content.
The new IPTV service offers two subscription tiers,
with the basic tier costing JOD 25 (US$ 35) and
offering 21 satellite channels, while the higher tier
costs JOD 30 and offers an extended tier of 25
channels. VOD streams cost JOD 1.50 per request.

KAZAKHSTAN
NETRIS AND SECUREMEDIA
PARTNER ON IPTV PROJECT

US content security ﬁrm SecureMedia and Russian
systems integrator Netris have partnered to deliver
an end-to-end IPTV installation in Kazakhstan for
local operator JSC Kazakhtelecom. The new IPTV
solution will allow JSC Kazakhtelecom to roll-out
IPTV services including broadcast content, VOD,
PVR, time shifting, HD content and more. It will initially be available in Astana and will then extend to
other major cities throughout Kazakhstan. The IPTV
platform delivered by Netris includes IPSoft iVision
middleware, Netris’ advanced platform for interactive service delivery and SecureMedia’s Encryptonite ONE System software-based content protection.

PAKISTAN
PTCL LAUNCHES IPTV SERVICE

Pakistan Telecommunication Company Limited
(PTCL) has launched an IPTV service under the
brand name PTCL Smart. The PTCL Smart Line
service includes Interactive Television, Broadband and voice Telephony all at the same time
on PTCL’s telephone line. Smart TV is offered in
multiple tariffs, which includes ‘Smart Line’ Tariff,
which is 512 Kbps for Rs 1499/month; 2Mbps for

Rs 5299/month and 1Mbps for Rs 2299/month.
The package also includes equipment charges
with one time Purchase Price Rs. 9995 and
STB Rental/month Mandatory for 24 Months Rs
500. Smart TV offers a total of 12 channels.

PAKISTAN TO LAUNCH SATELLITE BY 2011

Pakistan plans to have a communications satellite
by 2011 as part of its National Satellite Development Programme. The country currently has the
leased satellite Paksat-1, and this will hopefully
be replaced with the state-of-the-art Paksat-1R
communications satellite in three years, according to Air Commodore Arshad Hussain Siraj,
Secretary of the Pakistan Space and Upper
Atmosphere Research Commission (SUPARCO).

KT LAUNCHES IPTV SERVICE

KT has launched an IPTV service called Mega
TV, which will initially carry 12 TV channels
including KBS1, EBS, home shopping channels,
and movie channels such as Catch On and Sky
HD. KT plans to invest W1.7 trillion until 2012
to expand the list of serviced channels to 130,
and provide closed users group (CUG) service
to speciﬁc groups like churches and companies. Interactive shopping and VOD services
will also be featured. KT aims to secure at least
300,000 subscribers by the end of this year, 1.1
million by next year, and 3 million by 2011.

3 IPTV SERVICE PROVIDERS SELECTED

SOUTH KOREA
SOUTH KOREA TO LAUNCH
NEW SATELLITE IN 2010

The company will invest a total of US$ 502 million will be spent acquiring content by 2012.

South Korea’s largest communications service
provider KT has signed a contract with France’s
Arianespace to launch the satellite MugunghwaSix in August 2010 from French Guiana. The new
satellite will replace the current Mugunghwa-Three,
whose mission will end in December 2011. The
Mugunghwa-Six will allow KT to meet the increasing
demand for high-deﬁnition broadcasting, as terrestrial broadcasting must go fully digital by 2013.
SK BROADBAND LAUNCHES IPTV SERVICE
Korea’s broadband TV operator Hanarotelecom has
rebranded itself as SK Broadband and launched
an IPTV service in October. The company has
already signed output deals with more than 270
content providers, including Walt Disney, Sony
Pictures and local giant CJ Entertainment, to supply
programming for its ‘broad&tv’ IPTV service, as
well as the “Hanabox” video-on-demand system.

KT, Hanaro Telecom and LG Dacom were selected
as the country`s three IPTV service providers.
The decision came after the Korea Communications Commission assessed four applicants
including the three companies and Open IPTV in
a general meeting. Launched by Daum Communications, Open IPTV was eliminated for failing
to meet the ﬁnancial requirement among the set
evaluation criteria. The three service providers
have started delivering programs from free-to-air
channels including KBS and MBC in real time.

HANARO TELECOM SELECTS
CORRIGENT INFRASTRUCTURE

Hanaro Telecom has selected Israeli ﬁrm Corrigent’s CM-100 product line as a main network
infrastructure to deliver premium IPTV services.
Corrigent’s technology was chosen to enable
the provision of legacy TDM services as well
as advanced data services, including IPTV, for
which the operator reportedly plans to increase
its penetration using FTTH and offer value added
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services. Corrigent’s CM platforms offer a 10Gbps solution combining Ethernet transport, full support of legacy SONET/SDH capabilities,
MPLS and RPR technologies, and end-to-end network management.

SRI LANKA
SRI LANKA TELECOM OPTS FO OPTIBASE
ENCODERS FOR IPTV SERVICE
Optibase’s advanced encoders have been selected by UTStarcom as
part of an end-to-end integrated IPTV solution to Sri Lanka Telecom.
Sri Lanka Telecom will use UTStarcom’s RollingStream advanced IPTV
solution, which incorporates Optibase’s H.264 streaming platforms, to
offer the country’s ﬁrst ever triple play services. Optibase’s H.264 Media
Gateway (MGW) 5100 encoding platforms, renowned for their top video
quality and quick deployment, offer a highly reliable streaming solution.

TAIWAN
CHUNGHWA TELECOM REVISES IPTV TARGET
Chunghwa Telecom has revised its year-end subscriber target for its
IPTV service from 1.2 million to 800,000, according to research ﬁrm
Media Research Asia. The operator’s Olympic coverage was reported to
have boosted IPTV subscriber numbers by around 15%, and Chunghwa
currently has about 570,000 users with average revenue per user of TWD
107 per month. The operator is also planning to spend TWD 30-31 billion
(US$ 943-975 million) in IPTV-related capital expenditure this year.

THAILAND
TRUEIPTV RELAUNCHES OPERATIONS
TrueIPTV Co, the IPTV arm of True Corp, has completed business and
organisational restructuring. It now has a new shareholding structure,
a clearer business role and deﬁnition of the target market segments for
IPTV and TrueVisions’ conventional cable and satellite Pay-TV services.
Paisit Vatjanapagorn, general manager, said TrueIPTV has relaunched
as a “premium service” targeting afﬂuent Thais and foreigners living in
Bangkok. The company is offering 12 TV channels including multi-language soundtracks, knowledge-based programmes and karaoke-ondemand. It hopes to double the subscriber base to 6,000 early in 2009.

THE PHILIPPINES
ECI TELECOM PROVIDES BROADBAND ACCESS TO PLDT
ECI Telecom has signed an agreement for the supply of broadband
access solutions to Philippines Long Distance Telephone Company
(PLDT). ECI’s Hi-FOCuS-5 Multi-Service Access Node (MSAN)
central ofﬁce and outside plant solution was chosen to support PLDT’s
nationwide expansion of high-speed internet DSL services for both
business and residential customers over the operator’s existing copper
infrastructure. Part of ECI’s 1Net business framework, the Hi-FOCuS
is a carrier grade, future-proof MSAN solution, providing PLDT with
the optimal transition path to a next-generation network solutions as it
looks to deliver new services such as IPTV and VoIP in the future.

WORLD
AMINO SIGNS GLOBAL DEAL WITH
ERICSSON FOR IPTV INTEGRATION
Set-top box manufacturer Amino Communications has signed a global
deal with Ericsson to integrate its IPTV systems with the telecoms
giant’s new software. The news came as Amino also unveiled a plug-in
solution enabling telecom operators to provide their IPTV subscribers
with personal video recording (PVR) capability without the need for hard
drives. The solution allows users to attach a USB drive to their existing set-top box and access their ﬁles, transferring them to view on any
set-top box. The PVR concept will be offered over the next few months.

FEATURE

Buyer’s Guide

The Features of
a New Satellite
Receiver
Heinz Koppitz

Satellite receivers have undergone some signiﬁcant
improvements over the past several years. Not only has the
transmission technology improved, they’ve become much
more intelligent, faster and more comfortable – and even
more energy efﬁcient. We’ve put together a list of features
that you should look for when buying a new satellite receiver.

HDMI with 1080 Lines

able in a few receiver models. But today
this technology is considered standard and
you’ll ﬁnd this feature now even on lowerend receiver models. This type of display
shows the title of the program and sometimes even programming information. The
increasing number of radio listeners that
utilize quality satellite reception no longer
need to turn on their TV; the name of the
radio channel is shown in the receiver’s display.

tage of digital and compression technology
where multiple parameters needed to be
entered is now a thing of the past. Receivers have become so intelligent that they
can ﬁnd not only parameters such as symbolrate, polarization and PIDs all by themselves, but transponder frequencies as well.
A Blind Scan can differentiate between a
channel carrying a TV signal and one that
is data only. In many cases the user can
optimize the scan speed by adjusting what
frequency steps to use during a blind scan,
whether to look for radio or TV channels
and also what symbolrate range should be
used.

Easy Channel
Organization

USB Connection
for Data Transfer
High deﬁnition television brought with
it a substantially better picture: a fully
digitized data transmission and the jump
from PALs 576 lines (480 lines for NTSC)
to 1080 lines. This only goes to show that
the analog video signal with S-Video and
even the Scart system with RGB outputs
has become obsolete.
Modern satellite
receivers now come with the new small
HDMI output that carries the 1080 lines of
resolution from the receiver to the TV.
HDMI also works with standard resolution. This is accomplished with “upscaling”.
These satellite receivers calculate the lines
that are missing and add the result to the
standard signal such that 1080i resolution
is achieved. This “upscaled” signal can be
viewed on any modern “HD-Ready” LCD TV.
Keep in mind that this is not the real high
deﬁnition TV that is possible with 1080p
resolution.

Alphanumeric Display
on the Receiver

Up until now the display of channel
names on the front panel was only avail-

In earlier receiver models it was the
serial interface that allowed communication between the receiver and a PC. Today
it’s the USB interface that takes care of this
task. But USB lets you do much more: you

Where in the past it was more difﬁcult
to arrange the TV and radio channels in
a more logical order for quicker channel
access, today multiple Favorites lists make
this much easier. But if you prefer to select
a channel directly from the main channel
list, you will also ﬁnd easy-to-use editing
functions here such as moving and deleting
channels. External editors allowing users
to organize channel lists on a PC are also
becoming more and more standard – a feature especially useful with multifeed and
motorized systems.

Environmental
Friendliness

can insert a USB memory stick to handle an
ever increasing number of functions: upload
a new channel list, upgrade the receivers
operating software and even temporarily
record time-shifted programs.

User-Settable
Blind Scan

Searching for digital signals has just
about reached the same capability as that
for analog signals where a user simply had
to press a Scan button. The disadvan-
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Satellite receivers are consistently being
designed to use less and less energy. 12W
in use and 4W in standby are becoming the
norm. Main power switches let you completely turn off power to the receiver. New
boot routines guarantee that no settings
data will be lost when a receiver is turned
back on and that reception will quickly be
restored.
Because of all these improvements, it
would be well worth it to eventually, or at
the very least when you go out and buy a
new LCD TV, to replace your current satellite receiver with a newer model that incorporates all of the previously mentioned
features.

TEST REPORT

HDTV PVR műholdas beltéri vevőegység

Jiuzhou DTS6600
HDTV PVR minden
korosztály számára
A Jiuzhou-t említve mondanunk sem kell, hogy
ellátja a nagy jövőjű piac részeket újításokkal.
Ennek következtében érthető, hogy miért voltunk
annyira meglepve, amikor a Jiuzhou HDTV DVBS-

A beltéri vevőegység eléggé
dísztelen, de ettől függetlenül
jó kinézésű ezüstös dobozban
érkezik. A homloklap nagyon
könnyen olvasható, 4 számjeles
szegmens kijelzővel van ellátva, amihez járul még 2 fénykibocsátó dióda (LED) a készülék
működési módjának kimutatására.
Egy csapóajtó mögött rejtőzködik 7 billentyű a DTS
6600 távírányítómentes irányításához, valamint két CI
perselynyílás, amely minden
szabványos modult képes befogadni, mint amilyen az Irdeto,
a Seca, a Viaccess, a Conax,
a Nagravision, és így tovább.
Egyedül a készenléti állapot

2 PVR beltéri vevőegységének forgalombahozatal
előtti példányát találtuk a tesztlaborunkban.
Végtérre is a HDTV a PVR-el összekötve komoly
lépés a jövő felé. A DTS 6600-zal pedig a Jiuzhou a
jövő jelentős szereplője kíván lenni.

30 TELE-satellite & Broadband — 12-01/2009 — www.TELE-satellite.com

12-01/2009
JIUZHOU DTS6600
A könnyű használat és remek
tulajdonságok kiváló
egyvelege

gombja érhető el anélkül, hogy
megemelnénk
a
csapóajtó
fedelét.
A hátlap a kapcsolók széleskörű sorát fedi fel, mint amilyenek
például a műholdas bemenet és
a körhurkolt kimenet, egy HDMI
felhasználói felület a teljes digitális videó és hang átvitel számára, 3 aljzat a YUV, valamint
három további RCA dzsekaljzat
a térhatású hang, és a kompozit
videó számára, és kivételesen
az európai piac számára: két
euroscart csatlakozó aljzat.
A digitális hangkimenet biztosíték arra, hogy bármely
otthoni mozirendszer kristálytiszta hangú legyen, és egy USB
2.0-kapu is jelen van, a külső
tárolóeszközök számára a PVR
tulajdonság felhasználására. A
tökéletes általános benyomást
egy fő áramkapcsoló zárja le. A
csatolt távirányító jól megfek-

szik a kézben, a gombjai könynyen elérhetők, jól olvashatók
és megfelelő visszacsatolást
biztosítanak megnyomásukkor.
A használati utasítás okosan
van megszerkesztve, érthető
szerkezetű, megfelelő helyen
elhelyezett
illusztrációkkal,
valamint válaszokkal szolgál
minden kérdésre, amely felmerülhet a beltéri vevőegység
használata folyamán. Egyszóval, ez a beltéri vevőegység jó
kezdő benyomást hagy, ami a
kidolgozást és a hardver minőségét illeti, bár egyeseket talán
elkedvetlenítheti a kissé túl
konzervatív formatervezés.

Köznapi
használat

A Jiuzhou DTS 6600 egy telepítő varázslóval rendelkezik,
és a mi tesztmodellünk 122
előprogramozott német nyelvű
csatorna jegyzékével érkezett.
Pozitivan osztályozhatjuk azt a
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tényt, hogy az összes HD csatorna a német és angol nyelvű
országokból, amelyek a keleti
hosszúság 19.2° fokán levő
ASTRA és a keleti hosszúság 28.2° fokán levő ASTRA 2
műholdról vannak sugározva,
már rajta voltak ezen a jegyzéken.
Abból a célból, hogy a készüléket, személyes kivánságaink
szerint állítsuk be, csak annyit
kell tennünk, hogy megnyom-

juk a MENU gombot, hogy előhívjuk a világos szerkezetű, és
jól szervezett menüt, a rendelkezésünkre álló lehetőségekkel. A fő menü öt csoportra
oszlik, ezek mindegyike számos
alcsoportra oszlik. Pillanatnyilag, a legújabb Jiuzhou beltéri
vevőegység még nem egy igazi
világjáró, mivel a képkijelzőjén
csak a német, angol, holland és
francia nyelv található. Azonban biztosak lehetünk, hogy
ez a jegyzék ki lesz egészítve
a gyártó által az egyik következő szoftverfrissítésnél. A teljes
HDMI csatlakozás kihasználása céljából a beltéri vevőegy-

0.55
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Az önműködő pásztázás

Az infó-sáv

Az elektrónikus műsorkalauz

A JPEG-vetítő

ség képkimenete támogatja az
576p, 720p vagy 1080i formátumot. Az egyedüli, amit hiányoltunk, az önműködő pásztázás
gombja volt, de remélhetőleg a
gyártó ezt is felszereli a megfelelő időben.
Ha egy szabványos katódcsöves (CRT) tévékészülékre
csatlakoztatjuk a készüléket
minden bizonnyal az RGB képkimenet módot fogjuk vállasztani.
A CVBS is jelen van, és ha a
tévénk rendelkezik a megfelelő bemenetekkel, akkor a YUV
kimenetet is használhatjuk.
Természetesen
az
olyan
adottságok mint a 16:9-es, és a
számos 4:3-as képméreti lehetőség mind meg lettek valósít-

v a ,
r a j t u k
kívül pedig van
egy digitális optikai hangkimenet is, amely PCM vagy
Dolby Digital (adatfolyam) jelet
képes szolgáltatni.
Ez a legújabb Jiuzhou beltéri vevőegység a pontos időt
közvetlenül a műholdról jellel
kapja, de határozhatunk úgy is,
hogy kézileg kívánjuk beállítani

azt. Ami tetszett nekünk: beállíthatjuk a beltéri vevőegységet,
hogy mutassa a pontos időt a
csatornaszám helyett, működés
közben is. Mielőtt tulajdonképpen használhatnánk a DTS 6600
összes adottságát, először is be
kell állítanunk, hogy működjön
a meglévő vételrendszerünkkel.
Evégett megtalálhatók rajta a
következő DiSEqC protokollok :
1.0-ás a 4 műholdas, 1.1-es a
16 műholdas vételhez, valamint
az 1.2 és 1.3 (USALS) a motoros antennák számára.
Egy naprakész műhold jegyzék 56 európai előprogramozott
műholdállást tartalmaz. Arra is

felﬁgyeltünk,
hogy még a közvetítők
adatai is nemrég lehettek frissítve, mivel nagyon naprakészek voltak. Egy ilyen könnyen
kezelhető műhold, és közvetítő
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szerkesztővel gyerekjáték hozzáadni, törölni, szerkeszteni
úgy a műholdak, mint a közvetítők jegyzékének címszavait.
A Ku-sáv jeleinek vételén
kívül a Jiuzhou HDTV beltéri
vevőegység felhasználható a Csáv jeleinek vételére is, és hála
a szabadon választható helyi
oszcillátor frekvencia (LOF) adatoknak, még a legexotikusabb
vevőfejeket is képes munkára
bírni ez a beltéri vevőegység.
A sávok és polarizációk közti
átváltási lehetőségek széles
palettája még sokoldalúbbá
teszik a készüléket.
Most, amikor befejeztük az

alapbeállítást, az 5000 férőhelyes csatornamemóriát fel
kellett töltenünk címszavakkal. Ennek a véghezviteléhez
választhattunk az önműködő- és a kézi pásztázás között.
Itt egy újabb meglepetés
várt ránk: a csatornapásztázó kijelző rendkívül érthető és
magamagyarázó. A rendelkezésre álló műholdak meghatározatlan száma választható
ki az önműködő pásztázással,
amelyek leolvasása egy szempillantás alatt megtörténik. Természetesen meghatározható,
hogy csak a szabadon sugárzott (FTA), a titkosított vagy

az összes csatorna legyen-e
pásztázva. Ezenkívül, a készülék számára meghatározhatjuk,
hogy tévécsatornákat, rádióállomásokat vagy mindkettőt
kívánjuk kikeresni.
Kívánság szerint hálózati
pásztázást is végezhetünk, úgyhogy ha van valamilyen előﬁzetői tévéközvetítő, amely még
nem volt előprogrammozva,
azt a beltéri vevőegység szintén felismeri. A valamivel több
mint 100 közvetítős tesztműholdunkat
hozzávetőlegesen
tíz perc alatt pásztázta végig,
ami azt jelenti, hogy a készülék
kissé lassú.
Természetesen
egy
kézi
pásztázás még több lehetőséget nyújt: kézileg beállíthatjuk
a frekvenciát, a szimbólumsebességet, a polarizációt, a
PID-et, a modulációt (a beltéri
vevőegység támogatja a QPSKát DVB-S-ben és a QPSK-át
és 8PSK-át egyaránt DVB-S2
módban) és az FEC-t.
A több műholdon végzett
tesztpásztázásunkat
követően a többé-kevésbbé hasznos
csatornák ezrei álltak rendelkezésünkre, ami kissé túl sok
az igazi nézői élvezethez. Tehát

a következő lépésünk az lett,
hogy valamiféle rendet teremtettünk, és kitakarítottuk ezt az
óriási tömeget.
Szerencsére a DTS 6600
számos
lehetőséget
kínál,
amelyekkel ez véghezvihető.
Az egyes csatornák törölhetők, átvihetők, átnevezhetők
vagy PIN-kóddal védhetők a
gyerekek tekintetétől. Összesen nyolc kedvenc jegyzék áll
rendelkezésünkre, hogy feltöltsük őket a rendszeresen nézett
csatornákkal.
A tesztünk alatt a csatornaés a kedvencjegyzékek szerkesztése egyaránt könnyedén
és hibátlanul ment végbe. Itt
újból elmondhatjuk, hogy a
gyártó ésszerű, és felhasználóbarát elvet alkalmazott, amely
még a teljesen kezdők számára is pillanatok alatt érthetővé
válik.
Most, hogy a csatorna jegyzéket feltöltöttük, és jól rendszereztük, kiléphetünk a fő
menüből – igen eltalálták ! – a
Kilépés (EXIT) gomb megnyomásával. Ez értesíti a beltéri
vevőegységet, hogy kapcsoljon át a jegyzéken levő első
csatornára. Az OK gomb meg-

A kézi pásztázás
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nyomásával megjelenik a csatornajegyzék, amelyben szép
sorban található az összes
rendelkezésre álló csatorna.
A Kedvenc (FAV) és a Műhold
(SAT) gombok megnyomásával a távirányítón, előhívhatjuk
a kedvenc jegyzékek egyikét,
vagy egy másik műhold csatornajegyzékét.
A csatornajegyzék rendezése
elvégezhető a Nagyítás (Zoom)
gomb megnyomásával is a távirányítón.
Az új Jiuzhou beltéri vevőegység meglehetősen gyors, ami a
csatornaközti váltást illeti, és
ez az SD és HD közötti kínálat
váltására egyaránt vonatkozik.
Az ami valóban elnyerte tetszésünket a tesztünkben, az a
HDMI kép minősége volt egy
42 hüvelykes plazma és egy
40 hüvelykes folyékonykristályos lapos képernyős tévékészüléken. Tényleg nem hagyott
semmi kívánnivalót maga után.
Bármikor új csatornára vált
a beltéri vevőegység, a készülék részletes infósávot jelenít
meg a pillanatnyi és következő
műsorról, valamint különböző
ikonokat a titkosítással, ﬁlmfeliratozással, DD hanggal, stb.

HDTV-felvétel visszajátszása

kapcsolatban. A jelminőség és
jelerősség, valamint a műhold,
és az éppen nézett csatorna
frekvenciája szintén fel vannak
tüntetve.
A távirányító a hangsáv és
a ﬁlmfeliratok (ha van ilyen)
kiválasztásához külön gombokkal rendelkezik. Abban az esetben, ha a tévékészülékünk nem
rendelkezik beépített teletext
dekódolóval, még mindig viszszatérhetünk a Jiuzhou készülék beépített teletext dekódoló
szoftveréhez. Bár (még) nem
kínál önműködő kimeneti felbontás váltást a DTS 6600, ez
azonban könnyen elérhető a
Funkció gomb megnyomásával
a távirányítón, és máris válogathatunk a rendelkezésre álló
lehetőségek között.
Ez nagyon jól jön akkor,
amikor egy HDTV csatorna
1080i-ben közvetít (és akkor
nézhető a legjobban, ha ez a
felbontás van beállítva a beltéri vevőegységen is) de amikor
egy SDTV csatornára váltunk,
vagy a 720p-t vagy az 575p-t
kellene választanunk a legjobb
felbontású képhez.
Az elektrónikus programkalauz menü egyszerre mindig hat

program információját mutatja.
A színkódolt billentyűk segítségével megváltoztatható a
dátum vagy az aktuális pontos
idő kijelzésére ugorhatunk. Természetesen az infósáv a jelenlegi és a következő műsorról is
tájékoztat. Ha biztosak akarunk
lenni abban, hogy nem fogunk
lemaradni egy bizonyos műsorról, meghatározhatunk akár
nyolc időzítő címszót is. Ezeket
kézileg kell beállítanunk.
Mint minden eddigi általunk
tesztelt beltéri vevőegységnek, a Jiuzhou DTS 6600-nak is
meg kellett mutatnia hogy mit
ér, amikor nehezére fordulnak
a dolgok. Amit ebből a szempontból értékeltünk, az volt,
hogy felhasználható eredményeket adott, akkor is amikor a
jelek nagyon gyengék voltak a
telephelyünkön, mint például a

vízszintes közvetítés esetében
a nyugati hosszúság 7.°fokán
levő NILESAT-ról vagy a keleti
hosszúság
28.2°fokán
levő
ASTRA 2D-ről.
Az SCPC, már egészen más
történet, mivel nem tudtuk
leellenőrizni a gyártó 1-45 Ms/
s-os
szimbólumsebességről
szóló állítását. Sőt gondjaink
voltak, amikor a keleti hosszúság 42°fokán levő TURKSATról akartunk fogni különböző
közvetítőket, amelyek 2 Ms/s
feletti szimbólumsebességgel
rendelkeztek. Viszont, ha a
kereső már képes befogni egy
jelet, a jelvétel nagyon biztossá
válik.
Végül szeretnénk kiemelni
ennek a beltéri vevőegységnek az egyik fő adottságát, az
USB 2.0 kaput. Felhasználható a külső merevlemezek vagy

A felvett műsorok és képek áttekintése

Szerkesztő a műholdak és a közvetítők címszavai számára
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Szakértői vélemény

A Jiuzhou DTS 6600 egy könnyen használható HDTV DVB-S/2 PVR beltéri vevőegység szinte
minden elképzelhetővel, hála sajátosságai széles
skálájának. Kiválóan megfelel a köznapi használatra
és el fogja ragadtatni úgy a kezdőket mint a szakembereket.

Thomas Haring
TELE-satellite
Test Center
Austria

-

A termék amelyet teszteléseinkhez kaptunk forgalombahozatal
előtti modell volt, amelynél egyes részletekről kiderült, hogy még
nem teljesen működőképesek. Az SCPC egyike azoknak a pontoknak,
amelyre a ﬁgyelmet kívánnak felhívni, valamint a pásztázási időtartam, és a hiányzó időeltolódási sajátosság. Nem hagytuk ﬁgyelmen
kívül, azt a tényt sem, hogy a gyártó meg fogja oldani ezeket a fogzási
gondokat, mire a beltéri vevőegység a polcokra kerül.

TECHNIC
DATA

Manufacturer

Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd.
Jiuzhou Electric Building, Southern No. 12 Road
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China

Fax

+86 755 26748419

E-Mail

huangwei@d-telemedia.com

Model

DTS6600

Function

Digital PVR satellite receiver for SDTV/HDTV in DVBS
and DVBS2 (QPSK/8PSK) MPEG2 and MPEG4

Channel memory

5000

Symbolrates

1-45 Ms/sec.

SCPC compatible

yes

DiSEqC

1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

USALS

yes

HDMI connection

yes

Scart euroconnectors

2

Audio/Video outputs

3 x RCA

Component output

3x RCA

S-Video output

no

UHF Modulator

no

Digital audio output

yes

EPG

yes

Apparent Power
Mode
Apparent Active Factor
StandBy
17 W
9W
0.52
Reception 20 W
11 W
0.55

Active Power

yes
yes (with external USB 2.0 storage medium)

Power supply

90-250 VAC, 50/60 Hz
34/26.5/6cm
2.8kg

A Jiuzhou
50 éve!
2008. november 16-án a Jiuzhou hivatalosan ünnepli 50-ik születésnapját. Az
állami birtokban lévő vállalat 1958 indult
be és a digitális tévérendszerekre szak-

Mindent összevetve a Jiuzhou
DTS 6600 nagy lehetőségekkel
rendelkező HDTV beltéri vevőegység. Magában foglal számos
hasznos ötletet, amelyek kombinálva vannak kellő arányban
a könnyű kezelhetőség, és a
könnyű érthetőség adottságaival.

DIAGRAM

PVR function

Weight

tőket. A PVR adottságon, és a
JPEG képek kivetítésén kívül az
USB kapu arra is szolgál, hogy
frissítse a beltéri vevőegység
meghajtó szoftverét, úgy, hogy
előbb letölti a Jiuzhou honoldaláról a számítógépre, és utánna
telepíti a beltéri vevőegységbe
egy USB-kulcs segítségével.
Ha inkább kedvünkre van a
könnyebb eljárás, akkor megtehetjük, hogy az új szoftvert
közvetlenül a műholdról töltsük
le, hiszen mire a végső termék
a boltok polcaira kerül, a készüléknek ez az adottsága is meg
lesz.

ENERGY

C/Ku band compatible

Dimension

USB-kulcsok csatlakoztatására,
és ezzel a DTS 6600-t igazi PVR
beltéri vevőegységgé változik.
Ez az adottság hibátlanul működött a tesztünk során, úgy a HD,
mint az SD felvételek kiválóan
voltak visszajátszhatók, ideértve az időeltolódást is.
A távirányító nem rendelkezik
külön PVR billentyűvel, ami azt
jelenti, hogy a Nagyítás (ZOOM)
gomb, és a színes gombok szolgálnak a PVR parancsok részére.
Az
Iratkeresőhöz
(FileExplorer)
a
főmenün
keresztül férhetünk, és az arra
szolgál, hogy megmutassa a
külső tárolóegységeken található adatokat. A DTS 6600
nemcsak a rendelkezésre álló
felvételeket
szedi
jegyzékbe, hanem jegyzékbe szedi,
és kivetíti a JPEG képeket a
tévéképernyőre, ami nagyon
alkalmas adottság, és kitűnően
helyettesíti a régimódi diavetí-

A beltéri vevőegység készenléti állapotban volt az első 15 percben, amelyet követett további 15 percnyi aktív vétel és csatornaváltás, PVR viszszajátszás, és így tovább.

osította magát, ami szintén magában
foglalja a LED és RFID termékeket, a
szélessávú hálózati rendszereket, az optikai és koxiális vezetékeket és természetesen a műhold beltéri vevőegységeket,
amelyek nagyobbrészt kivitelre kerülnek.
A Jiuzhou Kína elektrónikai-informatikai
mezőnyének 100 legjobb vállalata közé
tartozik. Mi több a Jiuzhou Kína 500 legeredményesebb vállalata csoportjának tagja
és a 2008. évi 1 milliárd USD bevételével
Kína 1000 legnagyobb vállalata között tal-
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álható. Mi több, 2009-re a Jiuzhou célja
elérnia másfél milliárd USD bevételt. A
Jiuzhou célja vezető vállalattá válni Kína
legmagasabb szintű vállalatai között és a
világszerte található társaságok között,
amelyek működési területe a digitális tévé
technológia.
Egy sokkal részletesebb beszámoló
megjelent a TELE-satellite 02-03/2008as kiadásában, amely letölthető a www.
TELE-satellite.com honoldalról.

TEST REPORT

HDTV műholdas beltéri vevőegység

OPENSAT XT-9500 HD

Magas felbontáshoz formatervezve
Egyike vagyok azoknak az embereknek,
akik a rendeltetést részesítik előnyben az
esztétikával szemben – a szépség amúgy
is csak egy felületes dolog. Nem érdemes
valamivel foglalkoznunk, ha csak jól néz ki,
de nem felel meg a feladatának. Azt azért
el kell ismernem, hogy amint kinyitottuk a
csomagot, elbűvölt engem az OPENSAT XT9500 HD minimalista szépsége. A szlovákiai
ABC BIZNIZ forgalmazó csinos fekete beltéri
vevőegysége magas felbontású vétellel, és
jó csatlakozással büszkélkedik, megnyerő
ár mellett, lehetséges lenne hogy stílust, és
tartalmat kaphatunk egybecsomagolva ?

A homloklap tartalmaz egy
be/készenléti állapot gombot, a
gombok függőleges sora viszont
a csatornák és a hangerő szabályozására szolgál. Ezek kipirosodnak, amikor a készülék áram alá
van helyezve, és eléggé világosak
– szinte túl világosak, amikor tévét
nézünk egy sötét szobában. Élesen
körvonalazott szöveg mutatja a
jelenleg fogott csatorna nevét és
számát, vagy az órát készenléti
állapotban. Készenléti állapotban
a gombok továbbra is világítanak,
a be/készenléti állapot gomb vörös
fényének kíséretében.
Egy csapóajtó mögött, a homloklapon találunk két CI perselynyílást az előﬁzető tévémodulok
számára, és egy okoskártya leol-

0.52
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vasót. Szintén a homloklap csapóajtaja mögött található egy USB
kapu, amely a beltéri vevőegység
ﬁrmverének USB-kulcsból való
frissítésére szolgál.

Kezdeti
telepítés

Számos lehetőség között válogathatunk, amikor eljön a kapcsolatlétesítés ideje. Két Scart
dugaszolóaljzat áll rendelkezésre
a tévékészülék és a képmagnó
(VCR) számára. Segítőkészen a
felvételezési célokra, a VCR Scart
dugaszoló kimenete mindig szabványosan továbbítja a jeleket,
úgy hogy szükség szerint még a
magas felbontású csatornák is

TELE-satellite World

www.TELE-satellite.com/...

Download this report in other languages from the Internet:

könnyen felvehetők DVD-re vagy
videószallagra. A TV Scart dugaszolóaljzat beállítható komponens
videó használatára, úgyhogy ha
a tévékészülékünk képes az ilyen
jelek kezelésére, és csak egy Scart
csatlakozása van, még mindig kaphatunk magas felbontású képet.
A HDMI dugaszolóaljzat, azaz
a magas felbontás szabványos
csatlakozása is jelen van a komponens video RCA dzsek-dugaszolóaljzataival. Itt található még
egy kompozit videó kimenet is,
de ebben a modern világban már
nincs hely a régi barátunk, az UHF
antenna hurok számára.
Kissé szokatlan vagyok azzal,
hogy egy régi technikás katódcsöves tévékészülékem van, amely
képes a magas felbontású jelek
kezelésére egy komponens bemenet segítségével. Alig pár percnyi
fejvakarást követően már nézhettem is a BBC HD műsort az ASTRA
2-ről.
Amig a használatban levő csatlakozástípus átváltható RGB-ről
kompozitra vagy komponensre a
menükben, addig egy e célt szol-

gáló gomb szolgál a távirányítón a
képfelbontás beállítására. A rendelkezésünkre álló felbontások
a 480p-től egészen az 1080i-ig
terjednek. Ez az állandóan szabványos felbontást biztosító képmagnó Scart dugaszolóaljzatnak
egy újabb felhasználási módját
jelenti, és ez ki is gyógyított a kezdeti tévelygésemből. Ezt biztonsági felvételezésre használhatjuk,
ha megtaláltuk a tévékészülékünk
megfelelő képfelbontását.
Ha zavart képet kapnánk egy
olyan felbontásban, amelyet a
tévénk nem képes támogatni
– mint ahogy ez az esetemben
volt, visszakapcsolhatunk a VCR
Scartra, és tovább nézhetjük a
menüt. Amikor már egyszer feljutottam az 1080i-re, kiváló magas
felbontású képem volt, és elköszönhettem az ideiglenes VCR
Scart útvonaltól.
A képminőség a magas képfelbontásnál, amint elvárhatnánk,
fenséges. A szokásos köznapi
tévénézésem egy Sky+ beltéri
vevőegységen beérkező szabványos felbontású műsorokból áll, és

Arabic
Indonesian
Bulgarian
Czech
German
English
Spanish
Farsi
French
Greek
Croatian
Italian
Hungarian
Mandarin
Dutch
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Swedish
Turkish

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Indonesia
Български
Česky
Deutsch
English
Español
ﻓﺎﺭﺳﻲ
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Italiano
Magyar
中文
Nederlands
Polski
Português
Românesc
Русский
Svenska
Türkçe

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ara/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/bid/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/bul/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ces/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/deu/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/eng/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/esp/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/far/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/fra/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/hel/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/hrv/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ita/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/mag/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/man/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ned/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/pol/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/por/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/rom/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/rus/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/sve/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/tur/opensat.pdf

Available online starting from 28 November 2008
általában eléggé büszke vagyok a
képminőségre, amelyet egy RGB
Scart csatlakozó biztosít nekem jó
minőségű vezetékek útján. A minőségszint különbség ez és a komponens aljzat útján kapott magas
felbontás között meglepően nagy,
és a megszokott képminőséget
elhomályosítja. Ennyit az RGB-ről !
Sajnos a magas felbontás még
mindig gyermekkorát éli, és ezért
kevés ilyen szabadonsugárzott
(FTA) műsor közül válogathatunk.
Még mindig élvezhetjük azt, amint
a szabványos felbontású műsorok

fel vannak minősítve nézéskor egy
komponens video vagy HDMI aljzat
útján. Eredményként jelentősen
jobb képminőséget, és képélességet kapunk a szabványos Scart
aljzat útján, de ez természetesen
közel sem jár egy igazi magas felbontású műsor képének tisztaságához.
A kimenő hang a szokásos RCA
konnektorokon vagy az S/PDIF
digitális optikai kimeneten keresztül áll rendelkezésünkre.
A beltéri vevőegység menüi érthetőek, egyszerűek és ésszerűen

12-01/2009
OPENSAT XT-9500 HD
Stílus és tartalom
egyetlen csomagban
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vannak megszerkesztve. A nyelvválaszték is nagyon jó a rendelkezésre álló 18 nyelvvel. A főbb
európai nyelveken kívül, megtalálhatjuk itt az arabot és a perzsát,
míg Kelet-Európa lakosai kedvezően fogják fogadni a magyar, szlovén, szlovák és cseh nyelveket a
megszokott eddigi választék mellett.
A telepítő menü az első megállónk, a kezdeti telepítéskor. Egy 51
műhold adatait tartalmazó jegyzék
van előprogrammozva a beltéri
vevőegységbe, és ezek szerkeszthetők, törölhetők vagy csatolhatók
kívánság szerint. A megfelelő közvetítő jegyzékek egyaránt részletesek és naprakészek.
A DiSEqC 1.2 és az USALS csatolva vannak, hogy a többműholdat
használóknak könnyű DiSEqC
motor irányítást biztosíthasson. A
DiSEqC csatlakozók is támogatva
vannak és az összes szükséges
vevőfej paraméter szerkeszthető,

aminek következtében a telepítések nagy része könnyedén lesz
ellátva.
A csatornapásztázás jól átgondolt. Pásztázható az összes közvetítő vagy csak egyetlenegy. A
hálózati pásztázás is rendelkezésünkre áll, ami nagyon hasznos
dolog olyan óriási műholdaknál,
mint amilyenek az ASTRA és a
HOTBIRD. Egy kellemes adalék a
PID ﬁlter feladatkör, amely lehetővé teszi csak tévé- vagy csak rádiócsatornák pásztázását. A műhold-,
és közvetítő menük közreműködnek, és elősegítenek minden szükséges szerkesztést. A közvetítő
jegyzék menüje rendelkezik egy
olyan PID szerkesztő feladatkörrel, amely felbecsülhetetlen értékű
azokban a ritka, de fontos esetekben, amikor a PIDeket kézileg kell
betáplálnunk.
Egy teljes műhold átpásztázása eléggé gyorsan történik – az
ASTRA 2 teljes hálózati pásztázá-
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sához 16 percre volt szüksége a 83
közvetítő leolvasásához. Amikor
a pásztázás befejeződött, a talált
csatornák jegyzéke szerkeszthető, mielőtt el lennének mentve a
beltéri vevőegység memóriájába.
Nincs vakpásztázási feladatkör,
mivel azonban ez egy olyan beltéri
vevőegység, amely arra szolgál,
hogy szabványos tévét nézzünk
inkább minthogysem szokatlan
csatornákat keresnénk, így aztán
nem is nagyon éreztük a hiányát.
A memóriába biztonságosan
elmentett csatornákkal, tovább
haladhatunk a jegyzék egyéni
izlés szerinti szerkesztésével. Ez
sohasem egy kellemes feladat, de
az XT-9500 a többi készülékhez
képest olyan jó munkát végez itt,
hogy minden sokkal könnyebbé
lesz, mint általában.
A szerkesztési, sorolási és ﬁlterezési feladatkörök amelyekre
szükségünk van, mind a rendelkezésünkre állnak, és könnyen szinte
ösztönösen használhatók. Nyolc
kedvenc-jegyzék telepíthető, és
könnyen végezhető az újabbak
hozzáadása is ezekhez. Egy második ablak jelenik meg a csatornajegyzék mellett, amely készen áll
arra, hogy csatornákat másoljunk
bele. Azután átkapcsolhatunk erre
az újabbra, és szintén átrendezhetjük, és szerkeszthetjük akár a
főjegyzéket.

Köznapi
használat

Amikor már a jegyzékeinket
létrehoztuk, végre hátravethetjük
magunkat, hogy egy kicsit tévézzünk – itt a mindennapi nézést

is elősegíti a jó formatervezés.
A fő csatornajegyzék sorolható vagy szűrhető ábécé- vagy
szabadonsugár zot t /titkosítot t
beosztás szerint – sőt szűrhető
csupán egyetlen titkosítási rendszer szerint, ha több mint egy van
használatban – ez talán hasznos
dolog, ha több mint egy CA modult
használunk.
A legjobb adottság a csatornajegyzékekkel kapcsolatban talán
éppenséggel a legnyilvánvalóbb,
de oly gyakran elfeledett dolog a
beltéri vevőegységek formatervezésekor - az, hogy a beltéri vevőegység emlékezetben tartja milyen
kedvenc-jegyzék van használatban,
vagy milyen tipusú szűrőt használunk, egészen addig, amig el nem
határozzuk magunkat, hogy egy
újat válasszunk magunknak. Már
ez magában sokkal kelemesebbé
teszi a beltéri egység rendszeres
használatát, az összes eddigiekhez
képest, amelyeket a múltban használtunk.
Az egyedüli lehetséges bírálni való mindebben, az hogy a
csatornák megtartják az eredeti
sorszámaikat, még akkor is ha
kedvenc-jegyzéket vagy szűrőt
használunk. Vannak a dolognak
előnyei is, mindaddig amig képesek vagyunk a számokra visszaemlékezni.
Magam részéről egyszerűbnek
tartanám, ha a csatornák 1,2,3
alapon lennének számozva, bármely általam kiválasztott jegyzéken, mintsem hogy használjam az
eredeti sorszámaikat – különösen
miután kézileg körbemozgattam
már őket. De még így is sokkal
könnyebb navigálni vele mint

számos más beltéri vevőegységgel.
Eleinte kissé csalódottnak
éreztem magam, mert nem volt
„lássuk a legutóbbi csatornát”
gomb, ami jó megoldás azok
számára, akik két csatornát
igyekszenek egyszerre követni.
De az OPENSAT beillesztett egy
kis meglepetést ezen a téren,
egy olyat, amely még a használati utasításban sincs megemlítve. A “vissza” gomb általában
arra szolgál, hogy kilépjünk egy
menüből egy előző szintre. Ám,
ha akkor nyomjuk meg, amikor
nincs menü a képernyőn, megjelenik a legutóbb nézett nyolc
csatorna jegyzéke, amelyek
közül választhatunk. Ez nem
éppen egygombnyomásos csa-

tornaváltás, mint amilyet előzőleg láttunk, de ennek ellenére ez
egy kedves beiktatott adottság.
Jó látni azt is, hogy a teletext teljesen támogatva van.
Itt az Egyesült Királyságban ez
gyors kiveszőben van, a roszszabb minőségű digitális változat térhódítása miatt. Amikor az
analóg közvetítéseink megszűnnek, ez fog történni a hagyományos analóg szöveggel is. De
amíg még tart, az XT-9500 HD
lehetővé teszi számunkra, hogy
választhassunk a teletextvétel
két módja közül : akár a beltéri
vevőegység beépített dekódere
segítségével, akár magán a tévén
a VBI beillesztésével.
Az XT-9500 HD elektrónikus
műsorkalauza
is
közérthe-

tő, és könnyen használható,
ﬁgyelembevéve a korlátokat,
amelyek a szokásos „jelenlegi/következő” adatok továbbítására vonatkoznak. Vannak
gombok, amelyekkel 24 órát
előre-hátra mozoghatunk, így
lehetséges, hogy bizonyos
helyeken további program
információt találhatunk, bár
én nem tudtam találni ilyen
helyeket a tesztjeink során.
Az elektrónikus műsorkalauz kapcsolódik a beltéri
vevőegység eseményidőzítőjéhez, amelynél kialvási
és felébredési lehetőségek léteznek azon a feladatkörön kívül, hogy a
beállított időpontban a
kívánt csatornára vált.
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Összefoglaló

Amíg nincsenek szerkentyűk és
külön adalékok, például valamilyen
játékok, amelyek gyorsan feledésbe merülnek – ez a beltéri vevőegység elvégzi minden teendőjét
könnyen, és jól. A menük ésszerűek, a kijelzőn megjelenő üzenetek érthetőek, és hasznosak. A
távirányító jól kivitelezett és összhangban van a beltéri vevőegység
szép fekete és ezüst külsejével. A
beltéri vevőegységen azonban van
egy kevés kifogásolnivaló. Talán

+

egy ellenőrző fénypont feladatkör
beiktatása vagy egy gomb, amelylyel eloltható az össze homloklapi
fény, jól jönne azoknak a nézőknek, akik a sötétben szeretik a
műsorokat zavartalanul élvezni.
Gyorsan észrevettem, azonban
hogy még készenléti módban is
a készülék mennyire melegszik.
Feltételezem, hogy ezt az árat kell
ﬁzetnünk a külön „lóerőért”, amely
szükséges ahhoz, hogy a képeket
magas felbontásban láthassuk a
képernyőnkön. Egy új szoftvernek
meg kellene oldania ezt a gondot.

A titkosított csatorna eseménytár képernyője

Szakértői vélemény

Feltűnő külső és formatervezés
Ösztönszerű menük, könnyű telepítés és szerkesztés
Jól megszerkesztett kedvenc jegyzékek és csatornajegyzék szűrés

-

Tetemes hőfejlesztés
Állandóan erősen világító
készülék homloklapján

jelzőfények

a

Andy Middleton
TELE-satellite
Test Center
UK

Az elektrónikus műsorkalauz
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DATA
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Model

XT-9500 HD

Function

Digital HDTV receiver for DVB-S and DVB-S2

Satellites / CI + Card

51+ / 2 Common Interfaces + 1 Smart Card Reader

Modes

MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 Part 10/H.264

SCPC compatible

yes

DiSEqC / USALS

1.2 / yes

A PID-szerkesztő

Scart connectors

2 / USB2.0 Connector for Software Upgrades

Symbol rates

1000-45000

Audio outputs

2 (L&R)

Video outputs

1x composite, Component, HDMI

Video Resolutions

480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i

Digital audio output

yes, S/PDIF

RS-232 / EPG

yes / yes

C/Ku-band compatible

yes

Power supply

100-250V AC, 50/60Hz

ENERGY
DIAGRAM

Apparent Power

A műhold betájoló menü

Mode
Apparent Active Factor
StandBy
28 W
14 W
0.50
Reception 36 W
19 W
0.52

Active Power

Az egyéni beállítások menüje
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TEST REPORT

HDTV Satellite USB Box

TeVii S650 – DVB-S2 USB Box
Kicsiny, de erős

Köznapi
használat

Az S650-sel a tajváni TeVii cég
további fejlesztést végzett a S600as DVB-S USB- készülékébe, amely
most képes fogni a magas felbontású
csatornákat (HDTV) is.
Az S650 Box fém dobozban érkezik, ami a készüléknek
masszív külalakot kölcsönöz, és
a kidolgozás minősége is nagyon
magas szintű. A hátsó falán
helyezkedik el a műhold IF bemenet valamint az áthidaló hurok
(loop-through ) kimenet, és a
külső nagyteljesítményű szárazelem amely ellátja a készüléket
minden szükséges energiával.
Az egyik oldalon találjuk az
USB gazdainterfészt (illesztőt)
a készülék csatlakoztatásához
a Windowson vagy a Linuxon
alapuló személyi számítógéphez az USB 2.0-val. Abban az
esetben, ha kíváncsiak lennénk
rá: igen, valóban kínál a TeVii a
legutóbbi termékéhez egy Linux
meghajtóprogramot is. Az inf-

ravörös
fénykibocsátó
dióda
(LED) pedig a védő fedél megett
van elhelyezve a homlokfalon,
hogy érzékelni tudja a távirányító parancsait, lelemény, amely
kitűnően működött a tesztelés
során.
A csomag a már teljesen felszerelt az S650 USB-készülékkel
érkezik, egy külső nagyteljesítményű szárazelemmel, egy
USB 2.0 vezetékkel, egy távirányítóval, egy rövid használati
utasítással, szárazelemekkel a
távirányító számára, valamint
egy, minden szükséges szoftverrel és vezérlőprogrammal
ellátott CD-vel. Itt található egy
közérthető utasításokat tartalmazó kézikönyv is PDF (portable
document format) alakban.

Az új USB készüléke számára a
TeVii a következő minimális rendszerkövetelményeket írja elő:
alapbeállításként Intel Pentium
3-as,
1Ghz-es
vagy
ennél
magassabb processzorsebességű számítógép, a HDTV sajátosságokhoz viszont a készülék Intel
Pentium 4-es, 2 GHz-es sebességgel, egyenként 128 illetve 256
MB RAM-mal, DirectX 9-el vagy
ennél magasabb szintű programmal, valamint legalább 16 MB-os
graﬁkus kártyával. Természetesen szükség van egy 2.0-ás USB
kapura is. Nagy általánosságban
véve, a számítógépek nagyobb
része megfelel ezeknek a követelményeknek, különösen pedig
az MS Windows 2000, XP és Vista
meghajtóprogramok
vannak
támogatva. A Linux meghajtókkal úgyszintén kompatibilis.
A TeVii a készüléket a szoftver
alkalmazások teljes sorozatával
szállítja le, mint amilyen a TeVii
beépített szoftver egyvelege,
szoftver műhold közvetítésű

12-01/2009
TEVII S650 – DVB-S2 USB BOX
Tömör HDTV vevőkészülék a személyi
vagy laptop számítógép számára
közérthető szoftverrel.
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internet számára, a Sky-Grabber
- amelyről részletesebben a
későbbiekben tárgyalunk, valamint a jól ismert és népszerű
ProgDVB PC szoftver a DVB S/2
számára. A mi Windows Vista
számítógépünk felismerte a TeVii
S650–es készüléket, amint csatlakoztattuk és értesített bennünket, hogy illesszük be a meghajtó
programokat tartalmazó CD-t.
Hála a TeVii-nek nem csak 32
bites Windows meghajtókat találunk rajta, hanem az összes 64
bites meghajtó programot is,
amit a Windows Vista felhasználói igényelnek. Ez egy olyan
mértékben váratlan meglepetés
volt, amelyet nem tudunk eléggé
dícsérni. Csak remélhetjük, hogy

más cégek is követni fogják a
TeVii példáját és ilyen módon a
munkafelületek 64 bitesre való
felfrissítése is megtörténik.
A kívánt meghajtóprogramok
gyorsan telepíthetők, és második
lépésként javasoljuk a CD-ről a
teljes szoftvercsomag telepítését. Az egyéni alkalmazások telepítési folyamata legnagyobbrészt
magától értetődő. Mikor a TeVii
szoftvere legelőször beindul, a
felhasználót sötét ablak és üres
csatorna jegyzék köszönti, mivel
nincs előtárolt csatorna a készülékben. A „my TeVii” felhasználói
felülelete világosan strukturált
és kimondottan lényegretörőnek
látszik. Jobboldalt találjuk a csatorna- és a műhold jegyzéket és
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az éppen nézett TV csatornát ezektől balra. Természetesen a tévéablak
mérete változhat szükség szerint és
azt már mondanunk sem kell, hogy a
teljesképernyő mód (fullscreen mode)
is úgyszintén beállítható. A „myTeVii”
teljesen nemzetközi és beállítható a
következő nyelvekre: angol, német,
francia, arab, kínai, ﬁnn, olasz,
lengyel,orosz, spanyol és svéd.
A TeVii támogatja a DiSEqC 1.0
protokolt négy műhold vevőfejig, valamint az 1.1 protokolt, ami azt jelenti, hogy használható multifókuszos
antennával. A motoros tányérantennák tulajdonosaira szintén gondoltak hiszen mindkettő, a hardver és a
szoftver is kompatibilisek a DiSEqC
1.2 és 1.3 (USALS) protokolokkal. Az
USALS beállítások nagyon igényesen
beállíthatók a TeVii szoftver telepítő
menüje útján, amely tökéletesen irányítja az 1.3-as alapú motoros tányérantennát.
Általában véve a TeVii beépített
szoftvere széles körű konﬁgurációs lehetőségek felhasználását teszi
lehetővé tesz, mint amilyenek például
az egyéni LOF paraméterek meghatározása minden egyes műholdra. A
megfelelő értékek a Ku- és a C-sáv
valamint a vevőfejek számára, amelyek a körkörös jelek vételére szolgálnak, már előprogrammozva érkeznek.
Ráadásul, csak néhány egérkattintásba kerül számunkra, hogy a DiSEqC
paramétereket is megváltoztassuk.
Mikor már a szoftvert úgy alakítottuk ki, hogy működjön a meglévő
antenna feszereléssel, a következő
lépés egy csatorna pásztázás végrehajtása és a végtelen terjedelműnek
tetsző csatornamemória megtöltése
adatokkal. E célból az előprogramozott műholdjegyzéken 177 európai,
ázsiai és amerikai műhold helymeghatározása található. Ezek és a megfelelő adástovábbítók adatai nagyon
naprakészek, de még akkor is ha a
szokatlan paraméterek nem 100%ban helyesek, kijavíthatók egy szempillantás alatt, úgy hogy a szükséges
tájolási adatokat megtaláljuk a www.
SatcoDX.com honlapon.
Nyilvánvaló, hogy lehetséges szerkeszteni a műhold és/vagy közvetítői
adatokat, csupán néhány egérkattintással az eddig bevitt címszavak
frissítésével, vagy épp ugyanolyan
gyorsan új műholdak vagy közvetítők
bevitelével lehet elérni ugyanazt. Ha
fel akarjuk tölteni a TeVii csatornamemóriáját, elegendő megjelölnünk
egy, néhány, vagy minden közvetítőt
a műhold bemeneten és beindítani
a pásztázást. A szoftvernek valamivel kevesebb mint nyolc percre volt
szüksége, hogy végigpásztázzon egy
valamivel több mint 100 közvetítővel
rendelkező műholdat, ami alig haladja
meg az átlagos teljesítményt.
A tesztelés alatt a TeVii box néhány
ﬁgyelemreméltó eredményt ért el.
Egyrészt kiderült, hogy alacsony az
érzékenységi küszöbe és ezért képes
kezelni a gyenge jeleket is, mint pél-

dául amilyenek a 28,2° keleti hoszszúságon levő ASTRA 2D jelei azon a
földrajzi ponton ahol Münchenben a
tesztelést végezzük. Másrészt nagyon
jól működik az SCPC jelekkel és nincs
gondja a keskenysávú SCPC jelek
kezelésével. A mi tesztközvetítőnk
jelei, a 42° keleti hosszúságon levő
TURKSAT műholdról, amelyek jelsebessége éppen hogy meghaladja a
2000 KS/sec-ot, bejöttek hibátlanul.
Vétel módban a TeVii beállítható,
úgy hogy megjelenítse a fő alkalmazáskijelző ablak pillanatnyi állapotsávján az elektrónikus program
kalauz információit, ha ezek az adatok
léteznek az illetékes csatornán. Járulékosan egy teljes OSD ( On Screen
Display) részlet is megjeleníthető,
ami különösen kényelmes mikor a
csatolt távirányítóval a beltéri műhold
vevőegységet a heverőről irányítjuk. Véleményünk szerint a kivetített
részlet kidologozása külön dicséretet
érdemel, mivel nem csak a csatorna
nevét jeleníti meg, csatornaváltáskor, hanem a pásztázáskor részletes
elektrónikus program kalauz információval is szolgál, és ilyen módon
sokkal részletesebb háttéri információhoz juthatunk, mint amit várhattunk
volna a megszokott csatornaváltás
alkalmával. Ez tényleg egy nagyon
előnyös tulajdonság, amely elnyerte
tetszésünket ! Ami a külön dicséretet illeti – a szoftverről kiderült, hogy
ragyogóan volt képes kommunikálni a
csatolt távirányítóval, amely jól olvashatóan van megjelölve és könnyen
kezelhető.
A csatornajegyzék a készülék tulajdonságainak egy másik kiemelkedő
pontja, amely egy sereg kimenetiés ﬁnombeállítási lehetőséget kínál.
Például a csatornák besorolhatók
műsorcsokor, közvetítő, vagy műhold
szerint, a tévé- és rádió csatornák
eltüntethetők egy gombnyomással,
valamint semmi akadálya annak,
hogy akár több kedvenc-jegyzéket is
felállítsunk. A csatorna jegyzék összeállítható közvetlenül a fő kijelzőn, az
egyenkinti bevitel naprakésszé tehető
a műholdon keresztül, átkeresztelhető vagy avatatlan tekintetek (például
gyermek szemek) elől PIN-rejtjellel
védhető.
A DVB S/2 számítógépes megoldás
esetében a csatornaváltás körülbelül
3 másodperc alatt zajlik le. A HDTV
és az SDTV közötti csatornaváltás
egy kissé tovább tart. Egyik nagy
előnye a DVB vevőkészülék személyi
számítógéppel való használatának az
a lehetőség, hogy felvételezhetünk
a számítógép merevlemezére, ez az
egyik ütőkártyája a TeVii-nek is. Az
időzített felvételezés minden erőfeszítés nélkül beállítható, és az időpontváltó is rendelkezésünkre áll, aminek
azt jelenti, hogy a folyamatban lévő
program
képét
befagyaszthatjuk
és később bármely időben egyetlen
gombnyomással folytathatjuk a felvételezést ugyanarról a pontról, ahol
abbahagytuk. A TeVii-szoftverének
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Fő ablak

EPG részlet

A műhold- és közvetítői jegyzék

Csatornapásztázás

A csatorna jegyzék sorolása közvetítők szerint

egy másik gyakorlati tulajdonsága az
a képesség, hogy minden eseményt
külön, különleges DVD–kompatibilis
módban vegyen fel a szabványos szállító folyamon kívül.
A beépített elektrónikus program
kalauz (EPG) egy gyönyörűség, amely
az összes információt szervezett formában jeleníti meg. Az eseményeket
felvételezés végett közvetlenül az
elektrónikus programkalauzba (EPG)
jegyezhetjük be, sőt az időzítőt is
beállíthatjuk napi vagy heti eseményekre is. Hogy biztosak legyünk hogy
nem fogunk egyetlen képkockát sem
elmulasztani az eseményből adjunk
hozzá külön tartalékidőt minden felvételezett esemény kezdete elé és a
befejezése után.
A már tökéletes általános benyomást aTeVii szoftverről még teljesebbé
teszi a szakosított bővítményes (plugin) felhasználói felület. Ez lehetővé
teszi a szoftver fejlesztőknek, hogy
bővítéseket és bővítményeket (addon) eszközöljenek és hozzáadjanak a
my TeVii-hez és ezáltal új és hasznos
tulajdonságokat kínáljanak fel. Egyetlen dolog, amit nagyon hiányoltunk a
tesztünk idején, a CI modulok voltak
az előﬁzetéses tévévételhez. Azonban a gyártó cég a kártyát egy USB
kártya olvasóval fogja ellátni egyes
régiók részére éppen addigra mire ez
a beszámoló megjelenik.

Képalkotás és
feldolgozási
teljesítmény

A tesztelésnél használt személyi
számítógépünk el volt látva egy Intel
Core 2 Duo 1.8GHz–es processzorral
és képes volt kivetíteni az SDTV-t és
a HDTV-t vagy 720p vagy 1080i-ben
teljesen hibátlanul, anélkül, hogy túl
sok feldolgozási teljesítményt vont
volna el a rendszerből. Ily módon
dolgozhatunk egy másik alkalmazási
területen mint amilyen a műholdas
tévé nézése a myTeVii alkalmazás
útján. Egy enyhén régebbi kiadású
Intel Pentium IV rendszerrel interferencia mentes HDTV képet eleinte
csak a 720p-vel volt lehetséges, míg
az 1080i számos kiesést eredményezett. De, a gyártó intézkedett és
kibocsájtott egy új szoftver változatot
a tesztünk tartama alatt, amely ezt a
gondot is megoldotta.

Járulékos
szoftver

Amíg a legtöbb világvárosi régiónak
nagy sebességú internet infrastruktúrája, addig a helyzet kissé kevésbé kielégítő egyes vidéki régiókban.
Gyakran nincs vezetékes hálózat és a
DSL megoldások néha nem működnek
a közvetítők és a felhasználók közti
nagy távolságok miatt. Ilyen esetekben a műhold közvetítette internet
tűnik az igazi megoldásnak és a TeVii
Data alkalmazása az S650-es útján
jelenti ennek a célnak megfelelő
szoftver eszközt. Amikor felszereljük
a softvert az hálózati meghajtó telepít, amely lehetővé teszi az összes
szükséges TCP/IP paraméter beállítását és szerkesztését.
Elegendő
k ivála s z t anunk i
a kívánt műsorközvetítőt ( egy

Különböző konﬁguráció választék

Vevőfej és DiSEqC beállítások

Időzítő beállítások

SkyGrabber

A TeVii adatbázisa
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27műsorközvetítőt/műhold állást
tartalmazó jegyzékről) vagy
választhatjuk azt, hogy minden
részletet magunk viszünk be kézi
erővel. A szoftver azután ellenőrzi, hogy az antenna helyesen
van-e tájolva, és aktiválja az
internet hozzáférhetőséget. A
Sky Grabber demo szoftver is a
műholdas internet tartománnyal
kapcsolatos és azon a tényen
alapszik, ellentétben a földfelszíni internetes hozzáférhetőséggel hogy az internetes kapcsolat
létesítésekor műholdon keresztül
a műhold az adatokat nem egy
kijelölt személy részére küldi,
hanem alapjában véve mindenkinek a műhold fedettségi terü-

letén. A műholdról kapott adatok
szűrve lesznek és a Sky Grabber
különválogatja a zenedarabokat, ﬁlmeket stb. teljes fájlokat
képezve. Kérjük megjegyezni,
hogy törvénybe ütköző lehet
bizonyos körülmények között a
harmadkézből származó anyag
elmentése.
Mielőtt befejeznénk egy tanácsunk volna minden DX-rajongó
részére : természetesen használhatják a TeVii S650-t például
úgy hogy a ProgDVB softvert az
Elecard kódekkel az MPEG 4:2:2
kimenő jelekhez, például a keleti
hosszúság 7°-án levő EUTELSAT
W 3A műholdról.

SCPC vétel a keleti hosszúság 42°-án levő TURKSAT műholdról

+

Szakértői vélemény

A TeVii 5650 USB box egy tömör DVB-S/2 beltéri vevőegység a személyi számítógépek számára.
Az SD vételhez nem szükséges a legkorszerűbb
számítógépes felszereléssel rendelkezni, mert
símán működik a legtöbb rendszerrel. A csatolt
kísérő szoftver könnyen érthető és nem hagy
semmi kívánni valót maga után. A tévévétel (SDTV
és HDTV) tökéletesen működött a tesztelésünk
során egy Intel Core 2 Duo 1,8 GHz processzorral.
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Hiányoltuk a Cl modul-használatot a TeVii S650-el.

TECHNIC
DATA

Manufacturer

TeVii Technology Ltd. Taiwan

Email Sales

patricia@tevii.com

Email Support

peterson@tevii.com

Model

S650

Function

USB box for the reception of SDTV and HDTV,
radio and data on the PC

Channel memory

unlimited

Satellites

177

Symbolrates

2-45 Ms/sec.

SCPC compatible

yes (approx. 2.2 MS/s and above in our test)

USALS

yes

DiSEqC

1.0, 1.1, 1.2, 1.3

EPG

yes

C/Ku Band compatible

yes

ENERGY
SAVING
TECHNOLOGY
���������������������������������

��������������������������������������������������������
����������������������������������������

TEST REPORT

HDTV Beltéri műhold vevőegység

AB IPBox 900HD

Ígéretes sajátosságokkal
gazdagított öbbrendszeres
Linux-alapú HDTV PVR
beltéri vevőegység
Az ABCom tényleg kellemesen meglepett bennünket a
közelmúltban több remek IP készülékkel. Az ilyen Linux-alapú
beltéri vevőegységeket különösen a műholdrajongók értékelik,
akik szeretnek kísérletezni. Ugyanakkor, az ABCom olyan
módon tervezte meg a ﬁrmverét, hogy a család összes tagjának
közérthető legyen. Az elkötelezett DXelők mindig rendelkeztek a
ﬁrmverek gazdag választékával, amelyek közül vállaszthattak.
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AB IPBOX 900HD
Kiváló HD beltéri vevőegység úgy a
család, mint a műholdrajongó számára
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De az idő nem állt meg, és mind
több és több ﬁgyelmet fordítanak
a HDTV-re manapság. A nappali szobák száma, amelyekben a
főhelyet egy plazma vagy folyékonykristály-képernyős
(LCD)
tévékészülék foglalja el, napról
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napra nő.
Te r m é s z e t e sen kezdtek megjelenni a HDTV beltéri vevőegységek
is, de az első készülékek nagyobb
része a műhold rajongókat nem
elégítette ki. Elég sokáig kellett várniuk, amíg valóban erős
HDTV készülékek jelentek meg
a piacon.
Azonban az ABCom, amelynek
nagy gyakorlata van a Linuxalapú beltéri vevőegységek gyártásában, még ennél messzebb is
tudott jutni. Miért ne lehetne egy
olyan készülék, amely mindent
tudna kezelni ? Úgy a HDTV-t, és
az SDTV-t, mint a DVB-S-t és a
DVB-S2-t, annak a lehetőségével, hogy gyorsan felcserélhessük a műhold keresőjét, és az
képes legyen a vezetékes- és a
földfelszíni adások vételére. Felhasználó-barát PVR-rel, hálózati
kapcsolattal, és az összes többi
segédprogrammal, amelyet a
«pingvin» szokott mellékelni a
Linux-alapú beltéri vevőegység
tuladonosainak ? Ez az elképzelés rejlett a két „testvér” : az
IPBox 9000HD (amelyet a TELEsatellite egyik előző kiadásában mutattunk be) és a 900HD
mögött, amelyről részletesebben szólunk ebben a cikkben.

Az
“ifjabbról”, azt gondoltuk eleinte, hogy nem lesz
olyan feltűnő mint a 9000HD. Ez
a feltevés, már akkor tévesnek
bizonyult, amikor kibontottuk
a tesztlaborunknak leszállított
készülék göngyölegét. Sokkal
robusztussabb mint a 9000HD,
de stílusosan is van formatervezve, és könnyen olvasható
VFD matrix kijelzővel rendelkezik
a homloklap közepén. Az alatta
elhelyezkedő hét gomb segítségével beléphetünk a menübe,
csatornát változtathatunk, igazolhatjuk a választásainkat,
beállíthatjuk a hangerőt – az
összes alapvető funkció kiválóan
fedezve van, ha a távirányítóval
valami történne.
A bal alsó sarokban található a készenléti üzemmód
gombja, amíg a jobb oldaliban
egy mágneses csapóajtó, amely
két CI perselynyilást rejt maga
mögött, lehetővé téve a titkosított műsorokhoz való hozzáférést. A hátlap egyszerűen
telítve van konektorokkal. Kezd-
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Firmverfrissítés az Internetről

A Főmenü

Műhold betájolás

Ami a PVR-t illeti, itt találhatunk egy
E-SATA kaput, és ezenkívül egy 5Vos kimenetet a külső merevlemezünk
áramellátásához. Ezt nevezzük “foglalkozni a vásárlóval” !
Eleinte ellentmondó benyomásaink voltak a távirányítót illetően.
Igaz gombokkal van teletüzdelve,
de egyesek olyan helyekre kerültek, ahol nem keresné az ember.
Mire azonban a tényleges tesztelések beindultak, gyorsan megszoktuk
a használatukat. Például, ésszerű
volt, hogy a “Menu” és a “Következő” (Next) gomb a kurzor billentyűk
bal- illetve jobb oldalán helyezkednek
el ! Az alaptelepítést követően, az
ujjunk intuitiven kezd ebben az irányban keresgélni, ami felveti a kérdést,
hogy eddig másnak miért nem jutott
eszébe ilyen ésszerűen elrendeznie
a gombokat. A távirányító gombjai
csoportokba vannak osztva – a PVR
irányításhoz, a csatornajegyzék rendezéséhez, a multimedia sajátosságok használatához, stb. De az előző
AB készülékek távírányítójának jó
oldala megmaradt –irányíthatjuk vele
a tévékészülékünket is. Tényleg nagy
jegyzékét találhatjuk a kompatibilis
tévékészülékeknek a használati utasítás utolsó 11 oldalán.
Ez utóbbi is megérdemel pár jó
szót. A hivatalos ﬁrmver menu címszavainak mindegyike részletesen
van elmagyarázva. A lépőkő-szerű
telepítési utasítást követve, sohasem fogunk eltévedni, még akkor
sem, ha ez az első beltéri vevőegységünk, amelyet telepítünk. Számos
kapcsolási változat van érthetően
elmagyarázva, és ha egy földfelszínivagy vezetékes keresőt is rendeltünk
hozzá, az összes csatorna megtalálható teljes frekvencia-jegyzékével,
úgy hogy nem kell majd körbe keresgélnünk ezt az információt.

Az alaptelepítés

DVB-S2-es csatornák pásztázása kézi úton

jük a főáramellátó kapcsolóval. Mivel a
készülék, amelyet tesztelésre kaptunk
DVB-S/S2-es keresővel volt felszerelve,
itt találhattunk egy köztesfrekvencia
(IF) bemenetet, és egy hurkolt kimenetet, USB, RS-232-es és Ethernet kapukat, egy Scart konnektort, három RCA
jackdugaszolóaljzatot a kép- és hangkimenethez, további hármat, pedig a
YUV képkimenethez. Mivel HDTV beltéri vevőegységről beszélünk, a HDMI
aljzat sem maradhatott ki. Az S/PDIF
kimenet is nagyon hasznos, ha a hangminőség különösen fontos számunkra.
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Miután otthonunk fali csatlakozójába bekerül az IPBox 900 HD dugasza,
egy telepítő varázsló kellős közepén
találjuk magunkat, amely először is
szeretné tudni melyik a kedvenc nyelvünk, felajánlva nekünk a képernyő
menüjét, hangját, a ﬁlmfeliratozást,
és a teletextet illetően. Nagyon nagy
a nyelvi választék – választhatunk az
angol, orosz, francia, olasz, holland,
német, dán, szlovák, cseh, magyar,
norvég, lengyel, portugál, spanyol,
svéd, görög, török, kóreai,
horvát,
bosnyák
és szerb

nyelvek közül. A következő lépésben
beállíthatjuk a dátumot és időt, és
azt, hogy ez a következőkben önműködően történjen. A harmadik képernyő már közelebb visz bennünket
a csatornavételhez – ugyanis egy
műholdas kereső esetében, ez az a
hely, ahol be kell táplálnunk a rendszerünk paramétereit, és beprogramoznunk azokat a műholdakat,
amelyeket fogni tervezünk. Egy fejlettebb rendszer sem jelent gondot,
hiszen az összes DiSEqC változat – az
1.0, az 1.1, az 1.2 és 1.3 (USALS)
támogatva van. A LOF-ot szabadon
változtathatjuk minden műholdnál,
így akár egy exótikus vevőfej is kiválóan fog működni.
Amikor már az összes alap műhold
adatot tároltuk, nyomjuk meg a sárga
gombot, hogy átléphessünk a Csatornakeresés (Channel Search) menübe.
Itt két lehetőség van: a kézi keresés
vagy az önműködő keresés. Az utóbbi
csak annyit kérdez tőlünk, hogy csak
szabadonsugárzott (FTA), csak kódolt
vagy mindkétféle csatornát kívánunke, és ha hálózati pásztázásnak örülnénk jobban, akkor a lehető legtöbb
csatornával fogja kitölteni a jegyzéket. Ez minden amire szükségünk
lehet, csak nyomjuk meg a “Keresés” (Search) gombot, és rendeljünk
magunknak egy csésze kávét. Vagy
mégsem ? A keleti hosszúság 19.2°
fokán levő ASTRA műhold 5 perces
pásztázása után az eredmény 1072
tévé- és 217 rádiócsatorna. Tehát,
ha alig várjuk a kép megjelenését a
képernyőn, akkor jobb, ha a közelben
maradunk !
A kézi keresés esetében, rendelkezünk az összes lehetőséggel, amely
ahhoz szükséges, hogy a DVB-S vagy
DVB-S2 közvetítőket lokalizáljuk (a
QPSK vagy 8PSK modulációval) valamint különleges FEC változatokkal
az utóbbi számára. Mivel lehetséges
a PID-kódok egy külön menübe való
bevitele, és az IPBox 900HD nem okozott gondot az SCPC vételnél, a keleti
hosszúság 39.0°fokán levő HELLAS
SAT 2, Calabria Channel csatornáját
egy szempillantás alatt befogtuk,
csupán 1425-ös szimbólumsebesség
(SR) mellett !
A képkijelző menüje ésszerűen van
kialakítva, másodpercek alatt megtalálhatunk minden szükséges lehetőséget. Például, az AV beállítások ablaka,
amelyben kiválaszthatjuk a képméret
arányt (aspect ratio), a tévérendszert
(SD-PAL, SD-NTSC, 720p-50 Hz-en,
720p-60 Hz-en, 1080i-50 Hz-en vagy
1080i-60 Hz-en), valamint a Dolby
Digital hang paramétereit is.
Az AB készülékek telepítése nem lenne
teljes,

Az önműködő pásztázás

A merevlemez telepítése

ha nem csatlakoztathatnánk őket az
otthoni hálózatunkra vagy közvetlen
az Internetre. Abban az esetben, ha
útvonalválasztónk (router) van, csak
csatlakoztassuk hozzá az IP Box 900
HD-t egy Ethernet vezetékkel, és már
vonalban is vagyunk. A DHCP minden
az IP cím és egyéb körüli gondot felvállal, de ha valamilyen oknál fogva
mindez nem működne, az összes
paraméter kézileg is beállítható. Ha
közvetlen kapcsolódunk az Internetre, az ADSL-felhasználói adatok
másodpercek alatt be vannak víve.
Ez a sajátosság pillanatnyilag, főleg
a megfelelő szoftverfrissítés számára
használható a www.abipbox.com honoldalról. Az IP Box 900HD önműködően kapcsolódik rá az FTP szerverre,
felkínálva nekünk több ﬁrmver változatot, amelyek közül választhatunk.
Megfeledkezhetünk
minden
a
legútóbbi szoftver beltéri vevőegységünkre RS-232-es vagy USB-kapu
útján való átvételével kapcsolatos
gondról, ugyanis a szükséges fájlok
már le vannak töltve és telepítve,
előbb mint elképzelhetnénk. És ez
tulajdonképpen ésszerű is, például a
legújabb ﬁrmver változat esetében,
az ABCom csatolta a FAT32 fájlrendszerek támogatását az MP3 fájlok és
képek számára, amelyek az USB-kulcsunkon találhatók, tehát az nfs/ext
formatálás és hozzáférés a Windowsalapú számítógépünkön, elfelejthető rémálom. A műsorfelvételezésre
szánt merevlemezt továbbra is ext
alakban kell formatálni, de ez olyasvalami, amit az IP Box 900 HD maga
is kiválóan el tud végezni.

Köznapi használat

Információs képernyő felvételezés közben

Amikor végzett a csatornapásztázással, az IP Box 900HD, arra igyekszik, hogy megjelenítse az utoljára
elmentett csatornájának a képét. Ha
ez valami ok folytán nem történne meg, csak nyomjuk meg az “OK”
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gombot, hogy egy kiválóan megszervezett csatornajegyzék jelenjen
meg. Egy kissé minimalisztikusnak
tűnik eleinte, de ahogy tovább kattintgatunk, fogjuk felfedezni, hogy
sajátosságoktól terhes. A piros gomb
egyszeri vagy többszöri megnyomásával a csatornajegyzéket különféleképpen rendezhetjük : ábécésorrendben,
műsorcsokor, műhold, közvetítő, FTA/
titkosított csatornák szerint. A Kedvencek (FAV) gomb átkapcsol a főjegyzék és a kedvencek jegyzék ablaka
közt, ez utóbbiból alapvetően öt van
: sport, dráma, hírek, ﬁlmek és zene,
de annyi újat készíthetünk, amenynyit csak kívánunk. Azonban, ha csatornákat akarunk hozzájuk adni, egy
különleges menüt kell a képernyőre
hívnunk, ahol a főmenü és a kedvenc
csoprt egyidőben jelenik meg, tehát
nem elég csupán megjelölni a szükséges csatornákat a főmenüben. Visszatérve magához a csatornajegyzékhez,
az “i” gomb megnyomásával törölhetünk, elrejthetünk, elzárhatunk, átnevezhetünk vagy mozgathatunk egy
kiválasztott csatornát, és ami különösen kedvünkre lesz - állíthatunk
a gyári beállítás szerinti hangerőn.
Olyan unalmas szokott lenni, amikor
csatorna váltogatást végzünk, és
állandóan állítanunk kell a hangerőn,
akár a tévékészüléken, akár a beltéri
vevőegységen, mivel az ellátók nem
gondoskodtak arról, hogy ez mindenhol tökéletesen egyenlő legyen. Az
IP Box 900HD-vel ez csak egyszeri
munka, ami a programozást illeti, és
soha többé nem kell gondolnunk rá.
Amit a csatornaváltogatást illeti,
nem meglepően gyors, de ennek
ellenére a csatornaváltási idő nem
okoz gondot: 0.5-től 1.5 másodpercig tart, a csatornapárostól függően.
Tovább tart átváltani az egyik HDTV
csatornáról egy másikra, amely egy
másik közvetítőn található, viszont
alig észrevehető ez a különbség
ugyanazon a közvetítőn levő SDTV

Az elektrónikus műsorkalauz “Jegyzék” módban

Az elektrónikus műsorkalauz – a műsorról részletesen

Az elektrónikus műsorkalauz “Műsorkalauz” módban

csatornák között. Ha már a csatorna
ki lett választva, és az IP Box 900HD
ráállt, élvezhetjük a beltéri vevőegység nyújtotta kiváló képet és hangot.
Amikor a műsorszolgáltató reklámszünetet iktat be, eljátszadozhatunk
egy kicsit. Fordítsunk ﬁgyelmet a távirányító felső harmadik sorában levő
gombokra. A jobbik megnyomásával
kiválaszthatunk egy másik csatornát
ugyanazon a közvetítőn, és annak az
élő képe megjelenik egy kis ablakban a képernyő jobbalsó részén. Két
kép egyforma nagyságúra állítható
be a balszélső gombbal, a baloldalról
második gommbal mozgathatjuk a
kisebbik képet a képernyő körül, míg
a jobboldali második gombbal válthatjuk a csatornákat – a “mellék-csatornából” “főcsatorna” lesz, és fordítva
a gomb újbóli lenyomásával. A “képa-képben” (PiP, picture-in picture)
módból való kilépéshez nyomjuk meg
újfent a balszélső gombot. Érdemes
megjegyezni, hogy amellett hogy két
csatornát nézünk ilyen módon, lehetséges egy harmadik szimultán felvételezése.
A PVR szintén aligha fog kiábrándítani bennünket. Azt gondoltuk, hogy
csak egyetlen “Felvételezés” (Record)
gomb van, és ez minden ? Szó se róla.
A legkézenfekvőbb úton kívül, kiválaszthatjuk a felvételezendő műsorokat az elektrónikus műsorkalauzban
(EPG) a kezdés/befejezés idejének
kézi beállításával, vagy úgy hogy
előre beállítjuk az időzítő átmeneti
tárolóként használt memóriarészét
(buffer), először megnézzük a műsort,
és utána határozunk, hogy el akarjuke menteni a felvételét vagy sem. Az
időzítés is hasznos lehet, ha például
egy fontos telefonhívást kapunk, de
nem szeretnénk, hogy veszendőbe
menjenek bizonyos izgalmas pillanatok a labdarúgó mérkőzésből, amelyet
éppen néztünk. Csak “szüneteltetünk”
(pause), és amikor a beszélgetést
befejeztük a kedvenc labdarúgóink

ott várnak bennünket, ahol hagytuk
őket. Ami pedig a többi felvételt illeti,
gyorsan hozzájuk férhetünk, a “Boríték” (“Envelope”) gomb megnyomásával a távirányítón.
Az elektrónikus műsorkalauz (EPG)
két változatban is kapható – az egyik
a leegyszerűsített “jegyzék” mód,
a másik pedig a teljes “műsorkalauz” mód. Ezekhez kattintsunk egyszer illetve kétszer az EPG gombra.
Bizonyosodjunk meg, hogy a pontos
időt állítottuk be a helyi időt beállító
menüben (Local Time Settings), és
akkor könnyen leellenőrizhetjük mi
van műsoron ma este, vagy azt hogy
mi lesz bemutatva a kedvenc ﬁlmcsatornánkon szombat este. A “jegyzék” mód tulajdonképpen jegyzékbe
veszi az elkövetkező eseményeket a
kiválasztott csatorna számára, azzal
hogy az “i” gomb megnyomásával
részletesebb információkhoz juthatunk mindegyikükkel kapcsolatban.
A “műsorkalauz” mód kimutatja a
szomszédos csatornákat is, könnyen
válthatunk a műsorok, a csatornák,
és a hét napjai közt, és még a bennünket érdeklő műsort is kikereshetjük, a nevének beírásával. Hasznos,
nemdebár ? Azonban, ha a cirill és
egyéb különleges betűk kiválóan meg
vannak jelenítve, a kereső funkció
egyedül a latinbetűkre korlátozódik,
ami tulajdonképpen érthető is.
Ami pedig a multimédia sajátosságokat illeti, amelyeket már említettünk, van két különleges gomb a
távirányítón, amelyeken tisztán olvasható a “Zene” (Music) és a “Fénykép”
(Photo) felirat. Gyors hozzáférést biztosítanak a média-állományainkhoz,
amelyek USB-kulcson, merevlemezen vagy valamilyen meghatározott
hálózati címen találhatók. Az MP3-as
lejátszó egyszerűnek látszik, de kiválóan végzi a munkáját. És, amit már
szintén említettünk,
a ﬁrmver legújabb
vál-
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Szakértői vélemény

Ígéretes sajátoságokkal bővelkedő Linux-alapú
HDTV és SDTV beltéri vevőegység, amely műholdas-, vezetékes-, és földfelszíni vételt támogat, a
telepített keresőtől függően.
A műhold keresője, amelyet teszteltünk, nagyon
Nickolas
érzékeny.
Ovsyadovskiy
Egyetlen családtagnak sem lesz gondja a készüTELE-satellite
Test Center
lék kezelésével.
Hungary
Ésszerűen formatervezett távirányító.
FAT32 támogatás az USB-kulcsok számára.
Beépített erőforrás a külső merevlemezek számára.
Egy közepes csatorna hangerejének beállítása a csatornajegyzékben.
Bővített keresési lehetőségek az elektrónikus műsorkalauzban.
Felhasználó-barát PVR időzítővel.

tozata támogatja a FAT32-t az
USB-kulcsok számára, úgy hogy
többé nem kell attól félnünk,
hogy egy kevésbbé népszerű
állomány rendszerben fogjuk azt
formatálni.
A ﬁrmver a jelenlegi változatára való felfrissítésével bizonyos kihagyások is ki lettek
iktatva, amelyeket a tesztjeink
kezdeti
fázisában
tapasztaltunk. Ez tisztán utal arra, hogy
az AB Com szorgosan dolgozik a

továbfejlesztésén. De mindenben az a legszebb, hogy ez egy
Linux-alapú beltéri vevőegység
! Alternatív ﬁrmver kezd megjelenni, amely magában foglalja
még a legendás Enigmát is. Az
első Enigma HD tesztváltozatának a videója látható a honoldalukon, a www.abipbox.com –on.
Bár ez a készülék még, inkább
egy családi beltéri vevőegység,
bizton várhatjuk hamarosan feltárja teljes erejét.

-

A 900HD, az “idősebb testvéréhez”, a 9000HD-hez mérten csak
egyetlen telepített keresővel rendelkezhet, de a rendszeres otthoni
használatnál ez nem kellene, hogy különösebb gondot jelentsen.
Azonban mégiscsak jó volna, ha a merevlemez “belső” elhelyezésére volna hely, hogy az IP Box 250S vagy 350S felhasználói egyszerűen átvigyék felvételekkel teli merevlemezüket a 900HD-re és
azonnali hozzáférést kapnának hozzájuk.
Egy kisebb gond, amely reméljük ki lesz javítva a következő változatokban – a 900HD nem ismeri fel a DRE-kódolt CI modult, amelyet
széles körben használnak bizonyos kelet-európai országokban.

A csatornák hangerejének beállítása a jegyzéken

TECHNIC
DATA

ManufacturerABCom s.r.o., Gogolova 1, 95501 Topolcany, Slovakia
Tel +421-38-5362-611
Fax+421-38-5322-027
Internetwww.abipbox.com

info@abcom.sk

ModelIPBox 900HD
FunctionDigital Linux-based HDTV PVR receiver for
DVB-S, DVB-S2, DVB-C and DVB-T reception
Channel memory 10000
Symbol rate1~45 Ms/sec.

SCPC-vétel csupán 1425-ös szimbólumsebességgel

SCPCyes

ENERGY

DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

DIAGRAM

USALSyes
Scart1
HDMIyes
A/V output3 x RCA
YUV output3 x RCA

Apparent Power

UHF outputno
S-Video outputno
0/12 Volt connectionno
Dig. Audio connectionyes
Ethernet portyes
USB 2.0 portyes

Active Power

Mode
StandBy
Reception
PVR

Apparent
23 W
31 W
33 W

Active
14 W
19 W
21 W

Factor
0.61
0.61
0.63

RS232 interfaceyes
EPGyes
C/Ku band compatibleyes
Power supply110-245 VAC, 50/60 Hz
Dimension300x60x240mm
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Egy indítási csúcsot követően a készülék 15 percig készenléti állapotban
maradt, majd további 15 percen keresztül szokványos vétel kezdődött. Ezt
követően egy külső merevlemez a saját áramellátásával lett rá csatlakoztatva
az USB-kapun keresztül, és a PVR beindult.

TEST REPORT

Karcsú nagy minőségű vevőfej

A GT-SAT termékei: a GT-TC40,
a GT-QDC40 és a GT-QTC40
Kiváló vevőfejek
ikerkeresős HD beltéri
vevőegységekhez
A mai korszerű beltéri vevőegységek 2
keresővel rendelkeznek. Ahhoz, hogy
egy ilyen beltéri vevőegységet teljesen
kihasználhassunk, iker vevőfejre van
szükségünk. Ha egynél több beltéri
vevőegység van a házban akkor ﬁgyelmbe
kell vennünk egy négy polarizációs vagy
négy kimenetes vevőfej beszerzését. Csak
akkor leszünk teljesen szabadok abban, hogy
mit nézünk, és mit veszünk fel egyidőben.
Másfelől, mind több és több megnézésre
érdemes HD csatornánk van. Gyakran
DVB-S2-ben vannak titkosítva, magas FEC
értékekkel, és ebből
kifolyólag valamivel
jobb vivőjel zajarányt
követelnek meg mint
a nekünk szokásos
SDTV csatornák. Ilyen
jelet vagy nagyobb
tányérantennától, vagy
egy jobb (alacsony zaj
tényezős) vevőfejtől
várhatunk.
12-01/2009
GT-TC40, GT-QDC40 AND
GT-QTC40 OF GT-SAT
Kiváló teljesítmény, kimagaslóan
alacsony zajszinttel, amely kiválóan
megfelel a HD beltéri vevőegységek iker
keresőinek.
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Az 1. ábra kimutatja, hogy a
kimeneti erő (jelerősség), az
iker GT-TC40-es és a négypolarizációs quattro GT-QTC40-es
készüléknél, az egykimenetű
0.2 dB-es referencia vevőfejhez
képest, láthatóan nagyobb, ami
azt jelenti, hogy hosszabb vezetékeket használhatunk a vevőfej
és a beltéri vevőegység között,
anélkül hogy a jelminőség romlana.
A quad készülékek teljesítménye a 2. ábrán van kimutatva.
Annak ellenére, hogy a kimenet
nem nagyobb mint a mi referencia modellünknél, nem is kisebb
annál. Azt mondhatjuk, hogy a
quad modellek ugyanolyan erős

■ 1. ábra : Kimeneti erő az iker- és a
négypolarizációs vevőfejeknél

A GT-Sat társaságot már jól
ismerik az olvasóink. A TELEsatellite 09/2008-as kiadásában
mutattuk be a nagy kimeneti
erejű vevőfejeiket. A termékek
meglepően jók voltak, mivel
megemelték a kimeneti erőt,
anélkül hogy az a zajteljesítmény
kárára lett volna. Nem csoda,
hogy alig vártuk, hogy tesztelhessük vevőfejeik új sorozatát.
Ezúttal a GT-TC40, a GT-QDC40,
és a GT-QTC40 készülékeket
kaptuk kézhez. Iker, négypolarizációs és négykimenetű vevőfejeket egyaránt.
Az első benyomásunk : nagyon
jó kidolgozás és kis méret. A
kis méret különösen igaz a
négykimenetes quad és a négy
polarizációs quattro változatnál.
Még egy fényképet is készítettünk az előző és a mostani számunkban leírt négykimenetes
vevőfej együttesről (GT-QD40D
a GT-QDC40-nel szemben).
Természetesen a nagyobbik
megnövekedett kimeneti erővel
rendelkezik, de más gyártók
quadjaihoz is hasonlítva, a GT-

■ 2. ábra : Kimeneti erő a négykimenetű vevőfejeknél
QDC40 kisebb, és valamelyest
könnyebb.
Két vevőfejet kaptunk minden
típusból, és az összessel mérést
végeztünk.
Többlet
munkát
jelentet számunkra, de hála

ennek, a végső eredmények
hihetőbbek a tisztelt olvasóinknak. A nagyszámú mérés
következményeként, sok gráfot
láthatunk. Próbáljuk meg elemezni őket egyenként.

jelet képesek előállítani mint a
mi nagyon jó referencia vevőfejünk. Szokás szerint, bennünket jobban érdekelt a zajszint.
Miért ? Csak kevesünknek van
szüksége tényleg nagyon erős

■ A GT-QDC40 tényleg kisebb
mint más négykimenetű
vevőfejek
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■ 3. ábra : A referencia vevőfej MER-értékei az iker- és négypolarizációs vevőfejmodellekéhez viszonyítva

■ 4. ábra: A referencia vevőfej MER-értékei a négy kimenetű vevőfejekéhez viszonyítva
jelre (például azoknak, akiknek
hosszú vezetékeket kell használniuk), de a gyakorlatban
mindannyiunknak olyan jelre
van szüksége, amely alacsony
zajszintű. Az alacsony zajszint
azt jelenti, hogy gyenge közvetítőket foghatunk és a rossz-

időjárás
tartaléksávunk
is
nagyobb.
Nos, a 3. ábrán láthatjuk
mindazt, amit a méréseink
felfedtek az iker (twin), és a
négykimenetes (quattro) vevőfejekről. A pozitív sávok azt
jelentik, hogy a modulációs

TECHNIC
DATA

Manufatcurer/Distributor

GT Sat International s.a.r.l 16, Rue Millewee,
L-7257 Helmsange-Walferdange, Luxembourg

E-mail

info@gt-sat.com

Telephone

+352-26432203

Fax

+352-26432204

Models

GT-TC40 (twin), GT-QDC40 (quad) and GT-QTC40 (quattro)

Description

Universal Ku-Band LNBF’s for Offset Dishes

Noise Figure

0.2 dB (typical)

LOF

9.750 and 10.600 GHz

hiba arány (MER) jobb volt mint
a referencia vevőfejé, illetve
negatívak, ha rosszabb volt
annál. Minden tesztelt vevőfej jobb volt, mint a referencia
készülékünk szinte minden általunk a teszteléshez kiválasztott
közvetítő esetében ! Az 1 dB-es

+

vagy ennél nagyobb különbség
pedig tényleg sokat jelent. Amint
láthatják a teljesítmény különösen csodálatos volt a Ku-sáv
felső tartományában. Mi roszszabb teljesítményt vártunk a
quad modelleknél. De nagy meglepetésünkre, ezek szintén kiválóak voltak. Mindezt láthatják a
4. ábrán. Ismét nagyon jó eredmények voltak a Ku-sáv felső
tartományának a közelében.
Az ilyen készülékek egyenáram
fogyasztása jellemző volt. Az
iker modellek 150~170 mA-t, a
négy polarizációs quadok 200~230 mA-t, és a négykimenetes
quattrók 260~280 mA-t fogyasztottak. A beltéri vevőegységek
tipikusan úgy vannak gyártva,
hogy legalább 500 mA-t szolgáltathassanak. Egyetlen beltéri
vevőegységnek sem lesz gondja,
azzal hogy árammal lássa el
ezeknek a vevőfejeknek bármelyikét.
Végül leellenőriztük a teljesítményt egy gyönge közvetítő
vételekor. A keleti hosszúság 5°ára állítottuk, 11.670 GHz-re, és
a vivőjel/zaj arány (C/N), amit
kaptunk 9 dB volt a referencia
vevőfejnél. Miután felszereltük
az iker vevőfejeket (egyenként)
ugyanezt az eredményt kaptuk: 9
dB-t. Függetlenül attól, hogy mit
mértünk: MER-t vagy vivőjel/zaj
arányt (C/N), erős vagy gyenge
közvetítőt, a tesztelt vevőfejek
zajteljesítménye kitűnő volt!

Szakértői vélemény

Kiváló vevőfejek kimagaslóan alacsony zajszinttel, minden modelnél és ezenkívül megemelt kimeneti erő az iker és négypolarizációs típusoknál. Olyan
termékek, amelyek különösen jól illenek a vadonatúj
iker keresős HD beltéri vevőegységekhez

-

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
Test Center
Poland

nincs

A négy kimenet alul van
megjelölve ■
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■ Csusztatott fedelű konnektor
védő
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A Venus
motor

12-01/2009
VENUS MOTOR
Robusztus motor
nagy tányérantennákhoz

Nagy méretű
tányérantennáknak
teherbíró motorra van
szükségük – az indonéziai
Subur Semesta gyártó
Venus motorja tesztelve volt
egy Venus tányérantennán.
A nagy méretű műhold antennák többnyire motorosak, mivel egy ilyen óriási szerkezetet egyetlen műholdra tájolni, nem eléggé
kiﬁzetődő. Egy nagy méretű tányérantennából motoros tányérantennát készíteni az
ad értelmet, hogy jeleket foghatunk számos
más műholdról. Az a tény, hogy a C-sáv
kínálata a legtöbb műholdállásnál eléggé
korlátozott, szintén hozzájárul ehhez.
A VENUS márkájú műhold tányérantennákhoz, amelyet az indonéziai PT. Subur
Semesta gyárt, és amelyekről szó esett a
TELE-satellite 09/2008-as kiadásában, a vállalat ezek számára készített teherbíró motort
is kínál. Láncátvitel segítségével a motor
forgatja az antenna árbocot. Ez a szerkezetrendszer lehetővé teszi a nagy szerkezettel
rendelkező tányérantennák mozgatását, ami
közvetlenül hozzájárul a jobb szelek elleni
ellenálláshoz. Elvégre ezeknek a motoroknak ki kell bírniuk az Indonéziában gyakori,
erős viharokat.
A motor négy vezetékkel van csatlakoztatva egy 36 voltos tolómotor aljzattal rendelkező beltéri vevőegységhez, mint amilyen a
Venus New Millenium II-EP, amelyet aTELEsatellite előző, 11/2008-as kiadásában
mutattunk be. Ez a beltéri vevőegység lehetővé teszi akár 60 műholdállás elmentését,
ami több mint elegendő egy nagy méretű
tányérantenna esetében.
Mi különösen értékeltük azt a tényt, hogy
a Venus motor rendszere lehetővé teszi,
hogy a tányérantenna teljes 180 fokos
szöget írjon le, ami több mint elegendő a
szabványos berendezések számára.
A mi délkelet-franciaországi, lyoni tesztelési telephelyünkön, a gyakorlatban csak
130° foknyi ívet tudtunk tesztelni, ami annyit
jelent, hogy a keleti hosszúság 302° (a nyugati hosszúság 58° fokán) levő INTELSAT
9-től, a keleti hosszúság 72° fokán levő
INTELSAT 4-ig haladhattunk. A motornak
57 másodpercre volt szüksége, hogy bejár-

■ A PT. Subur Semesta által gyártott, a váltódobozt és a tengelyt összekötő láncátviteles motor.

Teljesen felszerelt motor egy VENUS ■
tányérantennán, amelyet szintén a PT.
Subur Semesta gyárt
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ja ezt az ívet. A 0.42 amperos fogyasztása 230
voltos villanyárammal való ellátásnál, elfogadhatóan alacsony szinten maradt.
A PT. Subur Semesta ezt a motort kínálja megfelelő választásként a nagy méretű tányérantennákhoz. Nagy stabilitása együtt jár a szelek
elleni nagy fokú ellenállóképességgel.

■ Hála a

mágneses
tartóra erősített
vízszintmérőnek, amely
szintén a PT.
Subur Semesta
termékei közé
tartozik, a
motor nagyon
könnyen és
pontosan beállítható

+

Szakértői vélemény

Könnyű összeállítás és telepítés

-

Nincs használati utasítás, előzőleges műszaki tudás szükséges a motoros tányérantennák
telepítéséhez.

■ A Venus motor
képes megmutatni mire képes
az Egyenlitő
közelében: a
képen a Venus
motor telepítése
Indonéziában,
a Kalimantan
Barat tartomány,
Pontianakbeli
SatcoDX
AutoScan állomáson.

Sylvain Oscul
TELE-satellite
Test Center
France

■ A Venus New

Millenium II-EP beltéri
vevőegységgel az összes
műholdállás elmenthető.
Ezt követően egy proﬁ
mérőeszközt használnak,
az antenna ﬁnom
tájolásához.

■ A SatcoDX

Autoscan
igazgatója,
Vincent Withjun,
ﬁával a teljesen
összeszerelt
Venus motoros
tányérantenna
előtt,
Indonéziában.
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COMPANY REPORT

A Smart beltéri vevőegység gyártó

„Smart”-nak lenni
a németországi
Fekete Erdőben
Mikor kezünkben tartjuk ezt a TELE
satellite kiadást a Smart Electronic vállalat
még csak kevesebb mint egy éve áll fenn.
Kétséget kizáróan ez egy nagyon ﬁatal
vállalat, de éppen már dicsekedhetnek
saját gyártmányú felszereléssel és
kereskedelmi csatornákat avatnak.
Hogyan lehet ilyen gyorsan beindítani és
kifejleszteni egy vállalkozást? Pontosan ez
az amit meg akartunk tudakolni, amikor
elindultunk utazásunkra Németország
délnyugati csücskébe, a világhírű fekete
erdei kakukkos órák, a közmondásos
ﬁnomműszerészek és iparművészek
hazájába.
■ A két ügyvezető igazgató: Peter

Löble (balra) és Christoph
Hoeﬂer (jobbra) a válalat
irodaházának a tetején.
Christoph Hoeﬂer 1988 óta
aktívan működik a műhold
technológia terén. Rádió- és
tévétechnikusként kezdte, majd
egy szakosított elektrónikai üzlet
anyagbeszerző- és értékesitő
részlegébe került mielőtt a
Nokia helyi képviseletének
igazgatójaként kezdett volna
dolgozni. 2005-ben végül a
Wela értékesítő részlegének
vált a vezetőjévé és mikor a
Smart Electronic megalakult ott
műszaki igazgatói beosztást
kapott. Peter Löble a második
műszaki igazgató előzőleg,
1997-től dolgozott a műholdas
szakmában. Dolgozott
úgyszintén egy elektrónikai
üzletben, majd a Welá-hoz
csatlakozott 2001-ben mint
termelési igazgató. Egymást
1997 óta ismerik és kiváló
csapatnak tartják magukat.
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Christoph Hoeﬂer és Peter Löble az ügyvezető igazgatói a Smart-nak és ők számoltak be röviden a folyó üzleti aktivitásról:
a Smart Electronic 2008 kezdetén vált ki
a nagy tradícióval rendelkező kereskedelmi vállalatből, a Wela Electronic-ból. Ezzel
egyidőben átvett egy teljesen üzemképes
gyárat, ahol műhold vevőegységek összeszerelését végezték egy harmadik vállalat által
szállított alkatrészekből. Véletlen folytán a
műhold vevőegységek csak egy szegmentumát képezték a termék sornak. „Mi egyaránt gondoskodunk a műholdvevőfejekkel
való ellátásról, a többszörös kapcsolókról
és a tartószerkezetekről, és ily módon felkínálhatunk mindent amire szüksége lehet a
szakosított műhold kereskedőknek, magyarázza Peter Löble.
Christoph Hoeﬂer folytatja azzal, hogy
egy kis bepillantást ad abba, hogy a vállalat hogyan szerepelt az első üzleti évben.
„20 millió euró körüli forgalmat láttunk elő
az első évre, 10%-os emelkedéssel 2009ig”. Minden alkalmazottat, aki jártas volt
a műhold technológiában, átvettek a Wela
Electronic-tól. Christoph Hoeﬂer szerint
„30 alkalmazott dolgozik a vevőegységek
gyártásán, a személyzet 15 tagja gondoskodik az eladásról, és 10 személy dolgozik
az adminisztrációban.” A piacszervezési és
piackutatási részleg még a kezdet kezdetén
megalakult és ma már négy tagú személyzettel rendelkezik. A Smart terjeszkedési
módban van az biztos !
Tehát mi is a célja a terjeszkedésnek?!
Peter Löble a következőképpen összegezi a vállalat szereplését a piacon: „Az
árúértékesítés k.b. 50%-a Németországban történik, 20-20%-a Nyugat- és KeletEurópában, 10%-a pedig Észak-Afrikában”.
2009-re Peter Löbl változékonyságot lát elő
a piacokon növekvő árúforgalommal kombinálva. „Úgy hisszük, hogy termékeink
45%-a Németországba fog kerülni, 15%-a
Nyugat-Európába, 25%-a Kelet-Európába
és Észak-Afrika részesedése pedig 15%-ra
fog növekedni.
Azt is megmagyarázza, miért olyan
derűlátó az Észak-Afrikai eladást illetően:
„Néhány hónappal ezelőtt ﬁóküzletet nyitottunk, ami azt jelenti, hogy ma már nagyon
gyorsan vagyunk képesek vásárlóinkat
ellátni ebben a régióban és a körülforgás
idejét is lecsökkentettük.
A Smartnak világos célja összpontosítani
a beltéri vevőegységek gyártására, és ez az

a szegmentum, amelyben a két üzemigazgató is felismerni véli a Smart erejét. Christoph
Hoeﬂer: „Képesek vagyunk gyorsan reagálni vásárlóink kéréseire, éspedig azért, mert
mi magunk gyártjuk a beltéri vevőegységeinket pontosan itt a fekete erdei régióban,
és ezért nem kell szembesülnünk hosszú és
kanyargós szálító csatornákkal a vásárlóinknak Európában és Észak Afrikában.
Christoph Hoeﬂer felsorol néhány példát:
„A kívánt nyelvtől függően csomagolunk
be megfelelő nyelvű utasítást, kézikönyvet
vagy átdolgozzuk a képernyőn megjelenő
menűt a helyi nyelvre”. Végül is a Smart, a
jelszavához tartja magát: „Kapcsold be és
nézd”. A vásárlók boldogok akarnak lenni
a Smart beltéri vevőegységükkel kezdettől fogva, amit az szavatol, hogy a beltéri
vevőegység „széleskörű felhasználhatósága
párosítva van a fekete erdei minőséggel”,
állítja Christoph Hoeﬂer, aki nyilatkozatával

■ Pillantás az emeleti gyártó részlegre: itt a dobozolt összetevők, keresőkkel vannak ellátva. Peter

Löble magyarázza: „Ilyen módon képesek vagyunk számos piac lefedésére egyetlen alap termékkel,
az egyéni piaci kívánalmaktól függően, és azzal a plusz előnnyel, hogy képesek vagyunk garantálni
a minőséget.” Három terméksorozatot gyártanak itt : teljes felszereltségű HD beltéri vevőegységeket
CA-val, CI-vel, USB-vel és VFD-kijelzővel, alapmodelleket korlátozott sajátosságokkal, és nemrégtől
kezdve – LINUX-alapú beltéri vevőegységeket.
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jól eltalálja a Smart ﬁlozóﬁájának a lényegét.
Peter Löble szinte havonta látogatja a
marokkói képviseletüket, és hozzáteszi,
hogy a „Smart nyitott az új forgalmazó partnerek felé főleg Európában, de úgyanúgy
az Európán kívüli államokban is. Ugyanis
képesek vagyunk nagyon gyorsan, a helyi
keresletnek megfelelően adaptálni a beltéri
vevőegységeinket” adja hozzá sietve.
Még ha a Smart nem is egészen egy éve
létesült, a vállalatban már folyamatban van
az új termékek kifejlesztése. Egyesek közülük
már kaphatók lesznek mire a TELE-satellitenek ez a száma megjelenik. „Egy új, a végletekig lecsökkentett méretű, műholdvevőfej
sorozatot készülünk bevezetni” árulja el
Peter Löble. És, Christoph Hoeﬂer hozzáteszi : „ezek különösen megfelelnek a több
gyújtópontú (multifocus) antennáknak”.
Egyike az újításoknak, a nagyteljesítményű

szárazelem ultra alacsony energiafogyasztással, amely egy wattot tesz ki készenléti
üzemmódban. Ami a multikapcsolókat illeti,
Peter Löble a következőket mondja: „szintén
piacra szeretnénk dobni egy Unicable (UC)
kompatibilis többszörös kapcsolót”, amely
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy csatlakoztathasson összesen nyolc Unicable-kompatibilis beltéri vevőegységet egy egyfejes
négy kimenetű (quatro) műhold vevőfejre.
„Ez biztosan egy nagy dolog lesz a jövőben”,
adja hozzá lelkesen Peter Löble: „mert az
Unikábeles szereléssel egyszerűen csatlakoztathatjuk az egyik beltéri vevőegységet
a másikhoz.”
A felhasználhatóságáról szólva, Cristoph
Hoeﬂer megjegyzi: „ minden beltéri vevőegységünk el van látva RAPS-al (Receiver
Automatik Programierungs-System, a beltéri vevőegység önműködő programozó rendszere). „Ez annyit jelent, hogy állandoan

naprakész adatokat fog, - az új műhold
csatornákat önműködően hozzáadja a csatornajegyzékhez. A RAPS-jelet jelenleg az
ASTRA műhold közvetíti, de a jel fellelhető
lesz rövidesen a HOTBIRD-ön is. Amig a beltéri vevőegység az említett helyről fogja a
jeleket megmarad a naprakészség anélkül,
hogy a felhasználónak ezzel törődnie kellene.
Ha ﬁgyelembe vesszük a két ügyvezető
igazgató lelkesedését és jókedvét, biztosak
lehetünk, hogy az újító munka hosszú életű
lesz a SMART-ban. A Fekete Erdőbe telepített üzem jó úton halad, hogy a műhold
technológia elismert minőséget gyártó vállalatává válljon.

A Smart Electronic telke és ■
üzleti épülete St. Georgenben, a
németországi Fekete Erdő kellős
közepén.

beltéri vevőegység egyenként van ■
tesztelve, és ellátva egyéni sorozatszámmal.

■ Minden
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■ Ez a rakomány

Oroszországba,
Olaszországba megy vagy
teljesen más piacra ?
Bármi legyen is az úticél,
a Smart rendelkezik a
megfelelő használati
utasításokkal raktárában. A
rendelés helyétől függően
a megfelelő használati
utasítások kerülnek a beltéri
vevőegységek csomagjába.

■ Pillantás a raktárra: a

vevőegységeken kívül,
a Smart kínál komplett
csomagokat is, például
táborozáshoz.

■ A kutató laboratórium: ez az ahol

a vásárlói álmok válnak valóra, és
ahol új szoftver megoldásokon
dolgoznak.

■ Christof Jäckle nem
csak a technikai
dokumentációnak
viseli gondját,
hanem a
csomagolás
formatervezéséről
is gondoskodik.
A Smart energetikai
lógója – amelyet a
monitorján látunk
– egyike az ő
alkotásainak.
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■ Az eladó helyiség.

A Smart innen
érintkezik a
vásárlókkal a világ
minden tájáról.

COMPANY REPORT

3-tengelyes tengeri rendszer gyártó

Éltechnológia az Egyesült Államokból
Alexander Wiese

A műhold technológiának vannak
bizonyos területei, amelyeken az
Amerikai Egyesült Államok a csúcson
vannak. Egyike ezeknek a motoros,
két irányú kereső antenna, amelyet
főleg a hajókon használnak. Ennek
a technollógiának a piacán a vezető
helyet a kaliforniai SeaTel foglalja el.

■ Lorna Brady Glover, a SeaTel Inc elnöke
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Bobby Johns a
csak televizió
vételt szolgáltató
berendezések
részlegének
termelési
igazgatója, amint itt
látható a Concordi
SeaTel épület előtt,
Oaklandtól és
San Franciscotól
keletre, Észak■ Kaliforniában.

Lorna Brady Glover a SeaTel társas cég
elnöke beszámolt a COMSYS nemrég leközölt tanulmányáról, amely szerint SeaTel az
említett piacnak 73%-át uralja. A SeaTel
társas cég a Cobhan Satcom csoporthoz
tartozik, és 205 alkalmazottat foglalkoztat
a Concord-beli telephelyén Észak-Kaliforniában. A humán források igazgatója, Audrey
Anderson elárulta nekünk: „113 alkalmazott van a közvetlen termelésben, 12 fog-

lalkozik eladással, 20-an vannak a vásárlói
szerviszben, 39-en a műszaki fejlesztő
részlegben és 21-en az ügyviteli igazgatásban (ügyvitel, számfejtés és IT - információtechnológia)”. A TELE-satellite nemrég
beszámolt (03/2008-as kiadásában) az
európai ﬁók üzletükről, amelyet Lorna
Brady Glover 1996-ban nyitott meg, SeaTel
Europa név alatt működik és jelenleg James
Boulton igazgatja. Egy másik ﬁóküzletet

nemrég nyitottak meg Szingapurban, és a
SeaTel egy ﬁóküzletet működtet az egyesült-államokbeli Fort Lauderdaleben is.
Lorna Brady Glover nagyon elégedett az
üzlet előrehaladásának az ütemével: „Rendszeresen növekszik! Egyik oka ennek a
dollár árfolyama, és az hogy hogyan váltják, és így termékeinket jobban hozzáférhetővé teszi a világ más régióiban. Bobby
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két különböző műhold vagy internet-szolgáltatás vételéhez, ilyenkor akár négyféle
rendszert is telepítenek. „A motoros jachtok
utasai mind többet és többet követelnek”
magyarázza Bobby Johns. Nemcsak hogy
saját tévét, hanem saját internetes hozzáférést akarnak ezeken a hajótípusokon.
Mindezek nagyon kedvező kilátások a
megnövekedett árúforgalmat illetően, és
a SeaTel is biztosan kiveszi ebből a részét,
folyamatosan új termékeket fejlesztve ki. A
legújabb termék ezen a téren az USAT24-

■ Egy pillantás a fejlesztési részlegbe. Susan Fu rangidős
szoftver mérnök a három tengelyes irányítás fejlesztése
közben.

Johns, a TVRO (Television Reception Only,
csak televizió vételt szolgáló berendezések)
termelési igazgatója, bemutatja a termelési vonalukat : „A vevő rendszereink 25%-a
tévéjelek vételére, míg a fennmaradó 75%
az adatszolgáltatásra például internetes
felfelé- és lefelé irányuló kapcsolattartásra szolgálnak.” Lorna Brady Glover nagyon
derűlátó az ügyvitel előrehaladását illetően.

■ Josh Lahommedieu egy
prototípus összeállítása
közben.

Földrajzi szemszögből, Lorna Brady Glover
az ázsiai piacot tartja legígéretesebbnek a
fejlődést illetően és ezért sokkal részletesebben foglalkozik a konténer- és tankhajók
piacával : „Több szórakozást, és internetes
hozzáférést kívánnak szolgáltatni ezeken
a hajókon, ami elősegítené a legénység
megtartását, és ennek következtében mind
többet és többet rendelnek a műholdvevő
rendszereink közül.”
„Érdekes megjegyezni”, adja hozzá Bobby
Johns, „hogy létezik egy divathullám a második és negyedik antennát illetően.” A motoros jachtok különösen, nem egy, hanem két
tányérantennát telepítenek, hogy bőséges
ellátásuk legyen vagy hogy felszámolják a
lefagyási lehetőségeket. Egyeseknek már
van két működésben levő tányérantennájuk

■ A minőség ellenőrzés nagyon fontos a

es modell. Az USAT jelentése „Ultra kis
nyilásszögű terminál”, a 24 a méretére
vonatkozik – 24 hüvelykes azaz 60 cmes tévéantenna. „Ezt a tányérantennát az
Internethez fogják használni” magyarázza
John Phillips, a mérnöki részleg alelnöke. Ez
a Coastal 24-es rendszer, egy 24 hüvelykes
(60 cm-es) tévéantenna átalakított változata. Ez a két antenna a jacht-tulajdonosoknak egyaránt szolgáltat tévéműsorokat és
szélessávú Internetet.

SeaTel számára. Chris Holt a minőséget
biztosító ellenőr, aki a legkorszerűbb
koordinált mérőműszert használja a
beérkező forgóállványok pontosságának
ellenőrzésére, amelyeket az antennákra
szerelnek.

■

Michael Rahbari egyike a vevőszolgálati
öt mérnöknek. Amikor valamelyik vevőnek
gondja van a rendszerével, a SeaTelt hívja. A
mérnökök megpróbálják mindjárt megoldani
a gondot. „Elérhetők vagyunk reggel nyolctól
délután fél ötig” magyarázza Michael Rahbari
„rendelkezünk éjfélig és hétvégeken ügyeletes telefonos szolgálattal. Hétvégeken éjfél
után a SeaTel Európa-beli kollégáink veszik
át az ügyeletet.” Ez biztosítja, hogy a SeaTel
vevői a nap bármely órájában találhatnak
hozzáértő szakembert. „Heti 250-300 hívást
kapunk”, mondja Michael Rahbari „és ha a
gondot nem tudtuk megoldani a telefonon
keresztül, akkor a helyszínre megyünk, hogy
ott rendezzük az ügyet.”
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A TELE-satellite nyomdába kerülésével, az
első, a hajókra való többműholdas rendszernek a szállítmánya is piacra kerül ! Ezt a projektet Bobby Johns irányítja, aki a tévévevő
termékekért felelős. Ez három tengelyhez
való motorokkal történik, mivel az oldalszög
és az eleváció nem elegendőek, a többszörös
műholdvételnél a vevőfejek relatív helyzetének is állandónak kell lennie. Ez aztán egy
igazi kihívás volt a SeaTel mérnökei számára.
A SeaTel kitölti és teljesen irányítása alatt
tartja a piacnak azt a hiányát, amely a motoros antennák és a műholdkövető antennák
között van. Új termékek és fejlesztések
segítségével, állandóan újabb rejtett alkalmazási lehetőségeket hódítanak meg.
A SeaTel kiterjedt műholdvételt biztosít
olyan vidéken ahol azelőtt ez nem volt megvalósítható. Tipikus amerikai sikertörténet!

■ Egy pillantás a raktárba: a kis

antennaburkolatok, az összeszerelt
rendszerekre várnak.

■

■ Ilyen nagy méretű rendszerek

szállítása különleges ﬁgyelmet
kíván. Az egyedi darabok rájuk
szabott karton dobozokba vannak
csomagolva és kibiztosítva.
Robert McNeally egyike a szállítást
végző alkalmazottaknak, aki
megbizonyosodik arról, hogy az
egyedi darabok megfelelően lettek-e
a szállításhoz lekötve.
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Henry Adams a leltár ellenőrzés
főfelügyelője aki szemmel tartja a
központi leltárat. A tartótalapzatokat a
nagyobb tányérantennákkal használják.
A Henry Adams melletti tartótalapzat
a 2.0 méter átmérőjű antennához,
a nagyobbak pedig a 3.6 méteres
átmérőjű tányérantennákhoz valók.
„A leltárunk tartalékának a váltása kb.
egy hét” magyarázza Henry Adams. A
SeaTel bevezette a „pont időben” elvet.
Majd folytatja : „A tartótalapzatokat
kétnaponként szállítják le nekünk”. Ian J.
Smith műveletegyeztető hozzáteszi „Az
olyan kisebb darabok mint amilyenek a
csavar- és anyacsavarkészlet tartaléka
kétszer naponta van feltöltve”. Ez
lehetővé teszi a SeaTel számára, hogy a
raktárban minimális árútartalék legyen.
Ez nem csupán költségcsökkentő, hanem
szükséges is, ha ﬁgyelembe vesszük a
rendelkezésre álló teret.

Újdonság a SeaTelnél:
A több műholdas motoros rendszer
■

■ Vadonatúj a piacon:

ez a 60 cm-es rendszer
öt műhold vételére
képes.

John Phillips a műszaki részleg alelnöke és a ■
legújabb fejlesztésüket mutatja éppen be : egy 60 cmes Internet rendszert fel- és leküldéssel – a modell az
„USAT24 szélessáv a tengeren”. A kis fekete doboz a
tányérantennán egy GPS vevőegység, amely már néhány
éve a SeaTel szabványos beépített járuléka.

Igen öt műholdat
fog, még akkor is
ha csak háromra
látszik képesnek:
a középső vevőfej
három műholdat
fog : 101° középen,
valamint 99° és 103°
a két oldalán. A két
baloldali vevőfej a 110°
és 119°-hoz készültek.
Bobby Johns , e
rendszer termelési
igazgatója, 2°-os
offszet monoblokk
vevőfejekkel
kisérletezik. „Ez egy
sokkal ﬁnomabb
megoldást nyújthatna
a vétel problémára.”
A gyakorlottab TELEsatellite olvasók
számára az itt
látható vevőegység
körkörös polarizációt
és a dobozba
beépített többszörös
kapcsolót tartogat. Ez
magyarázza a négy
„F” konnektort.

Újdonság a SeaTelnél :
A miniatűr felküldő/leküldő rendszer

■
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A kis antennát összetett elektrónika irányítja. A dobozban
alul baloldalt található a BUC (Block Up Converter) blokk
konverter, a doboz jobboldalán pedig az antennairányító.
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Hogyan készül egy tengerészeti háromtengelyes rendszer
1. lépés: Az első lépést Sandy
Sneel, a SeaTel alkalmazottja végzi el : összeszereli az
alapegyüttest, a motoros
antennarendszer szívét. Egy
képes használati utasítás segíti
abban, hogy minden összetevőt
a megfelelő helyre helyezzen.
2. lépés: Következőnek a
motorokat szerelték, az így
kialakult együttes az ún. Kanna
(Canister). Diane PernoSpiridonovot látjuk itt munka
közben. Mint minden termelésben dolgozó alkalmazott, így ő
is biztonsági szemüveget visel.

11

■ Daniel Blair üzemi mérnök, aki a

befejezett termékhez vezető összeállítási
folyamat minden egyes fokozatáért
felelős.

3. lépés: A szintérzékelő sugár
beszerelésével a „kanna” be
van fejezve és stabilizáló együttesé válik. Ezáltal teljessé vált
egy három tengelyes tányérantenna rendszer alapegyüttese.
4. lépés: Méretétől függően a
tányérantennára egy tartókeretet szerelnek. Eddie Estradát
látjuk itt munka közben.
5. lépés: Az elektrónikus öszszetevőket felszerelik ennél a
pontnál.
6. lépés: Bobby Hughes felszereli a korszerű alapállványt.

7. lépés: A tányérantenna
készen áll. Jim Millert látjuk itt,
amint szerel egy vevőfejet egy
2.4 m-es offszet tükörre.
8. lépés: Az igazság pillanata
! A tányérantennát leengedik
a „kannára”, egy darú segítségével, és mindkét részt utána
egymáshoz csatolják.
9. lépés: Most már felszerelhető a hullámvezető. Ez köti össze
a vevőfejet az elektrónikával.
10. lépés: Az együttes hiánytalanul összeállt ? Nem, még
nem. Jarvis Walker munkája
éppen csak elkezdődött. Ő
egyensúlyozza ki az antenna
rendszert ellensúlyokkal. Az
ékszíjak mind el vannak távolítva a motorokról, úgy hogy az
antenna szabadon inoghasson.
Az antenna vízszintes helyzetbe
lett hozva, és nem billenhet
egyik oldalra sem. Ha az egyik
oldalra billen ellensúlyokat erősítenek fel az ellenkező oldalon.
Az ehhez hasonló rendszer 2,4
méter átmérőjű tányérantennán durván számítva 200 kg-t
(440 fontot) nyom és ennek
tökéletes kiegyensúlyozottnak
kell lennie. Az antenna kiegyensúlyozása kézierővel történik,

utána pedig a motorok ékszíjjai
kerülnek a helyükre, hogy
a további ﬁnom elektrónikai
beállításokat el lehessen végezni. A kis egyensúly kiesések,
amelyek még fennállhatnának a
következő lépésben el lesznek
tüntetve a motor erejének változtatásával.
11. lépés: A befejezett termék
ellenőrizve van. Joaquin
Sanchez bekapcsolja a motorokat és minden irányban
mozgatja az antennát. Ha valamilyen kiegyensúlyozási gondot
fedez fel, a megfelelő ellensúlyt
szereli fel.
12. lépés: Be van fejezve !
Az együttes tökéletesen ki van
egyensúlyozva, és megfelelően
tesztelve van. Michael Flood
ellenőrzi, hogy könnyen mozgatható-e a tányérantenna.
13. lépés: Nem, nem egészen van még befejezve. A
vevő telephelyén felszerelik az
antennát az antennaburkolatba
(radóm), az ittenihez hasonlóba, és ez a burkolat biztosítani
fogja az időjárási viszontagságok ellen. Itt látjuk Ian J.
Smithet a SeaTel műveleti koordinátorát.

■

Egy pillantás a
termelő részlegbe
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COMPANY REPORT

A Nanoxx nagykereskedő és vevőegységgyár

Két X jelzi a fénypontot
Frankfurtban
A Nanoxx beltéri vevőegység-gyár termékeinek
a védjegye a két X. Ez a két X védjegy feltűnik a
MatriXX vállalati névben is. Mi meg akartuk tudni
a két X titkát. Megtaláltuk Walter Hofbauert
egy Liederbach nevű kisvárosban Frankfurttól
északra Németországban. Ő az alapítója és
elnöke a MatriXX-nek, és ő választotta a NanoXX
nevet a beltéri vevőegységei gyártási vonalának.
Ez jelenleg azért ügyes név, mert a két széles X
igazán kiáll a sorból.

TELE-satellite World

www.TELE-satellite.com/...
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Marcel Hofbauer a műhold iparban volt a
kezdettől fogva. Az édesapja üzemeltetett
egy antenna boltot, és amikor a műhold vételek elkezdődtek a nyolcvanas évek vége felé,
Marcel Hofbauer ott segédkezett az édesapjának az antennarendszerek szerelésénél.
„Emlékszem az első műholdvevőfejekre, amelyeknek a zajdiagramjai 2,4 dB-t mutattak”
kommentálja Marcel a régi időket.
1994-ben kezdődik a szakmai pályafutása
forgalmazási igazgatóként egy antenna nagykereskedőnél. Mikor ez az üzlet megszűnt
2003-ban, kedvezőnek találta az alkalmat,
hogy saját vállalkozásba kezdjen. „A feleségem
segített” emlékszik vissza „és egy harmadik
személlyel beindítottuk a három alkalmazottal
rendelkező Matrixx Systems vállalatot. Egyike
az akkoriban forgalmazott sikertermékeinknek
a Dreambox volt.”
A MatriXX minden olyan árú nagykereskedése volt és ma is az, amelyre egy műhold szerelőnek szüksége lehet. De valami zavarta Marcel
Hofbauert: volt számos elgondolása a műholdvevőkkel kapcsolatban. „De nem volt
senki a szállítmányozó
vállalkozóim
közül, aki hajlandó

lett volna bármit is megvalósítani az ötleteim
közül” magyarázza. Volt még egy gyenge pont
a szállítmányozóival fennálló viszonyban: „nem
voltam megelégedve a vásárlók támogatásával, és ezen javítani akartam”. Nos, 2006-ban
kialakítottam a saját beltéri vevőegység márkámat: „Találtam egy vállalatot Dél-Kóreában,
amelyet megbíztam az ötleteim megvalósításával.” A vásárlóknak nyújtott feljavított szolgáltatásokon kívül különösen az eladás utáni
támogatást tudta Marcel Hofbauer most igazán
kiterjeszteni és folyamatosan javítani, hála a
vásárlók visszajelzésének, valamint képessé
vált arra is, hogy műszaki ötleteit megvalósítsa.
Macel Hofbauert különösen érdekli a hálózat
kompatibilitása. „Ez a jövő !” valja meggyőződéssel. A beltéri vevőegységek internetes beiktatása az ő víziója. „A multimedia világa van

A mérnöki egyetemi fokozatával, Marcel
Hofbauer alapítója és elnöke a MatriXX rendszernek és szerzője a NanoXX márka névnek. A háta
megett látható térkép a logisztikai szakemberektől származik, akik együttműködnek a Matrixx-el.
„A vásárlóink 40 %-a németországi, 50%-uk
Európában található a hátralevő 10% pedig
Európán kívüli.” magyarázza Marcel Hofbauer
és a termék megoszlást nézve megjegyzi:
„Mostani eladásunk 50%-a nagykereskedelmi
termékekből ered, többi 50%-a a NanoXX beltéri
vevőegységmárka hozama. Az utóbbi szigorú
növekedését láttuk elő. ■

A MatriXX épülete Liederbachban, Frankfurt ■
közelében. Az épület elülső oldalán vannak az
irodák, hátul pedig a raktár foglal helyet. Jelenleg a vállalatnak nyolc alkalmazottja van.
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DANIEL Sam, eladási
igazgató magyarázza: „Mi
jelenleg együttműködünk
svájci, ausztriai,
svédországi, és nagybrittaniai forgalmazókkal,
de nyitva állunk más
európai országok
forgalmazói irányában
is. Hét fajta beltéri
vevőegység modell áll
jelenleg rendelkezésre.
Ezek közül vezető helyen
áll a NanoXX 9500HD,
amelyet bemutatott
nemrégiben a TELEsatellite. Egy másik
frissítés is útban van, és a
TELE-satellite is szólni fog
róla, amint rendelkezésre
fog állni.

■

■ A logisztikai igazgatónak,
Nico Schumann-nak,
egy csomó kötelessége
van a raktárban: „A
szállítást nem szervezem,
de én is bele vagyok
vonva a technológiába,”
magyarázza „és nagyobb
megrendelések esetében
együtt dolgozom a
többi alkalmazottal a
termékek a vásárlóhoz
való lehető leggyorsabb
elszállíttatásán.

Még a legjobb termék- ■
nek is lehet néha hibája.
De ne aggódjunk, a
szolgáltató részleg technikusa, Andrea Nestola
minden hibát megtalál.
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kialakulóban.” jósolja és felhoz egy példát:
„Azon dolgozunk, hogy a mi csúcsminőségű 9500 HD beltéri vevőegység modellünket
egy web kamerával tegyük kompatibilissá.”
Mi az emögött rejlő gondolat ? Felhasználni a hálózati kamerát mint közbiztonsági
eszközt. Példának okáért könnyen felszerelhetjük a kamerát az épületen kívül, és a
távirányító egyetlen gombjának megnyomásával a képet az IP kameráról rávetíthetjük a

folyamatban levő TV programra. „A biztonság témája mind fontossabbá
válik”, jegyzi meg Marcel Hofbauer, „például a kamera, amely a bejárati ajtóra van szerelve hasznos lehet a végső felhasználó számára is.”
Marcel Hofbauer túltekint a műhold beltéri vevőegység normális használatán és használóinak felkínál további valós lehetőségeket is.
A két X a névben ezért dupla felhasználási lehetőséget is jelent: a
nyilvánvalót, és a nem annyira nyilvánvaló járulékos felhasználási lehetőséget. Nagyon ügyes!

■

Az alkotóképesség jó
dolog, de szervezésre is
van szükség. Ana Maria
Hofbauer, Marcel felesége,
a vállalat működésbe
lépése óta végzi gondosan
a könyvelést.

■ Gisela Hanley, a

segédeladó állandóan
a fején hordja a
telefon hallgatóját és
mikrofonját : „Állandó
telefonügyeletet tartok a
világ minden részén levő
vásárlóink számára.”

■ Marcel Mofbauer a műhold
vétel minden útját-módját
ismeri. Évekkel ezelőtt
édesapjával (baloldalt)
együtt állította fel ezt a Csávos műhold antennát.
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SATELLITE RECEPTION

Big Dish in India

3.65m
Dish for
300 Euros
Instead of buying a big satellite dish as a
ﬁnished product, it is also possible in India
to buy the antenna frame and a thick roll of
wire mesh panels and assemble the dish
yourself. That’s exactly what Satheesan
Puzhakkara from the SatcoDX Autoscan
station in Thiruvananthapuram in
southwestern India did when he
added the newest dish to his
antenna farm.
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These dishes are offered by a local
provider and the installers have many
years of experience mounting the wire
mesh panels to the antenna frame. This
type of antenna is not really good for
Ku-band reception, the precision of the
parabolic form is not what it should be,
but it works very well for receiving Cband signals.
The greatest advantage of this type of
construction is the ease in transportation; shipping a 3.65-meter antenna can
be a logistical problem. But shipping an
unassembled dish is much easier especially in areas where the network of
roads still need to be modernized.
Satheesan Puzhakkara explains, “The
dish alone costs about 235 Euros.” Add
to that the foundation for the mast, “this
costs roughly 65 Euros”, making the
total cost about 300 Euros for a fully
assembled 3.65-meter antenna.

■ The 3.65-meter (12-foot) antenna ready for

delivery with the completed sections of the
frame. The wire mesh panels are rolled up in
a single roll.

■ The assembly begins: the

■ The mast is installed

sections of the frame are
put together ﬁrst.

into a concrete base.

■ Now the wire mesh

panels are screwed
in place one after
the other.

■ After installation of
the support straps,
the parabolic form
takes shape.
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■ The parabolic form takes shape auto-

matically as the wire mesh panels are
placed on the frame.

■ Finished!

All of the panels
have been installed.

■ This is what one of the rolled out

panels looks like before installation.

■ The Az/El mount of
the dish.

■

Now the fun really starts. The new dish is
aligned with INSAT 2E, 3B, 4A at 83.0 east. The
two LNBs to the right of the focal point are
pointed to THAICOM 2,5 (78.5E) and TELSTAR
10 (76.5E). The ﬁrst LNB to the left of the focal
point is used to receive both ST 1 (88.0E) and
CHINASTAR 1 (87.5E). The remaining LNBs
are aligned to MEASAT 3 (91.5E), INSAT 3A, 4B
(93.5E), EXPRESS AM 33 (96.5E) with the far left
LNB pointed to ASIASAT 2 (100.5E). All of these
satellites are continuously scanned by AutoScan
PCs; the results of these scans can be seen at
any time in the SatcoDX satellite charts:

■ After preparing the mast foundation and
the installation of the feed arms and the
LNB, the dish is ready to be put to work!
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www.satcodx3.com/0766, www.satcodx3.com/0786
www.satcodx3.com/0831, www.satcodx3.com/0880
www.satcodx3.com/0875, www.satcodx3.com/0916
www.satcodx3.com/0935, www.satcodx3.com/0965
und www.satcodx4.com/1005.

Now when you look at these scan, you will
know what LNB and dish is used to provide this
information.

RECEPTION REPORT

DX-Reception

US TV in Europe
Alexander Wiese

One of the most frequently
asked questions in Europe
is: “Can you receive TV
from the USA?”
The typical answer is, “No,
the US satellites are below
the horizon and even so
don’t have any beams
pointed to Europe.”
But, is this answer really
correct?
To ﬁnd out the truth we paid a visit to
Diego Fernando Sanchez Rosende in Tenerife. Tenerife geographically belongs to
Africa but politically the Canary Islands,
of which the largest is Tenerife, belong to
Spain which is in Europe. Is it possible to
receive US TV here?
Diego shows us a 1.8-meter dish that he
bought used and told us, “About a year ago
I discovered that I can receive the ECHOSTAR/RAINBOW satellites at 298.5° east

(61.5° west). I can receive the Dish Network promotional channel on 12.456 GHz.”
By the time we came to see this for ourselves, it became clear that Dish Network
in the course of transitioning over to HDTV
has not been transmitting any MPEG-2 signals from this transponder since August
of 2008. “I can receive four transponders
but all four of them are modulated in Turbo
Code”, explains Diego. This is a proprietary
technology used by Dish Network.
How is it possible to receive US satellites
in Tenerife? Diego has a theory: “We are
located in an extreme westerly position, in
other words, relatively close to the USA.”
The elevation of the dish that can receive
ECHOSTAR is a comfortable 31°, not low on
the horizon at all. Add to that Diego’s location on Tenerife is at an altitude of 800m
and plus there is very little industrial pollution on the island. “Tenerife has very
little atmospheric attenuation”, comments
Diego. This may explain why he has such
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a strong signal. His best reception is on
the vertical beam in the high band. “These
are the transponders I can receive with a
continuously strong signal: 12.456 GHz,
12.486 GHz, 12.515 GHz and 12.546 GHz.
These are most likely transponders from
the east coast beam.”

■ Diego Fernando Sanchez Rosende on the roof

of his home in the southwestern corner of
the island of Tenerife giving the “thumbs up”
sign: he can receive two American satellites!
With the 3.1-meter prime focus dish to the left
he receives AMAZONAS signals from South
America and with the 1.8-meter offset dish to
the right he receives ECHOSTAR/RAINBOW
from North America. Other dishes on his roof
include a 1.0-meter antenna for HOTBIRD and
ASTRA 1 (on the back of the roof), another 1.8meter dish for reception of NSS 806 at 319.5°
east (40.5° west), as well as a 0.8-meter antenna
in the foreground for HISPASAT at 330° east (30°
west) plus one more 1.35-meter dish that Diego
uses for tests such as C-band reception.

Diego shows us the spectrum of the
ECHOSTAR satellite on his Promax signal
analyzer: “This peak at 12.567 is particularly strong but ECHOSTAR is not responsible for this.” The AMAZONAS bird at 299.0°
east (61.0° west) transmits a data signal
on a European beam. It’s not hard at all
to receive this transponder in Europe but
Diego, who by now was extremely excited,
wanted to know exactly what was going
on. In addition to the 1.8-meter antenna,
he also has a 3.1-meter prime focus dish.
He turned his larger dish to this satellite
position and was able to conﬁrm, “Even
here the spectrum shows a large number
of transponders.”
Unfortunately, the signal strength is not
good enough to decode a TV signal. Diego
contemplates, “If I were to erect a 5.0meter antenna and point it to AMAZONAS I
would then be able to get those signals with
a receiver.” Almost all of the channels on
AMAZONAS are encoded; he would have to
acquire a proper card from South America.
“The best transponders to receive are in the
low band and with horizontal polarization”,
Diego says as he provides a suggestion for
other DXers. He dreams of the day when he
can erect a 10-meter antenna: “That would
let me easily receive both satellites!”

Our visit to Diego in Tenerife gave us
these conclusions: with a proper receiver
and activated card from Dish Network it
would be possible to receive four HDTV
transponders consistently and with sufﬁcient signal strength. A larger diameter
dish would produce more transponders.
For the AMAZONAS satellite, a larger
dish would permit the reception of all the
transponders. Diego recommends that
other DXers living in Spain, Portugal,
Great Britain, Ireland and western France
should simply give it a try. If you already
can receive INTELSAT 9 at 302° east (58°
west), you’re most of the way to ECHOSTAR. Keep in mind that ECHOSTAR transmits in circular polarization and AMAZONAS
in linear polarization.
Of course, installing a large satellite antenna is not practical for everyone
in Europe. For many a 1.8-meter dish is
already stretching the limits and naturally
it would help if your location doesn’t have
too much atmospheric attenuation. But
then there’s the other side of the coin: can
satellite enthusiasts on the American east
coast with larger dishes receive European
satellites? TELE-satellite would love to hear
from you!

■The Promax

spectrum analyzer shows the
four ECHOSTAR
transponders
that Diego can
receive with a
consistently high
signal level.

ECHOSTAR ■
transmits with
a symbolrate of
20000.
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Satellite Meter

Sonic
Satellite
Meter

■ Moslem Dayani developed

the Sonic Satellite Finder
and manufactured it as
a prototype. Now he’s
looking for a manufacturer
to convert his idea into a
market-worthy product.

There are many satellite
meters available today but
how many of them can tell
you what satellite you are
pointed to?
Moslem Dayani from Iran
thought about this and
developed a small satellite
meter that can do just that.

Anyone who ever set up a satellite
antenna is certainly familiar with this
problem: is the dish really pointed to the
right satellite? The display on the satellite
meter shows a signal but could it be a different satellite that the dish was pointed
to? Moslem Dayani explains, “To solve this
problem I built a satellite ﬁnder with which
you can hear the audio from one of the satellite channels.”
Moslem Dayani simply modulated the
audio output from the satellite receiver
onto the coaxial cable from the LNB and
with the proper alignment of the dish you
will hear the audio from a previously set up
channel in the receiver.
“You will only hear the channel’s audio
if you are aligned to the correct satellite”,
comments Moslem Dayani, “The Sonic Satellite Finder has two adjustments, one for
volume and the other to match the level
of the LNB.” Some LNBs deliver only weak
levels forcing an adjustment to the level
so that the measurement unit has enough
room to play with.
Moslem Dayani sees himself as an inventor and is not interested in manufacturing
and distributing the Sonic Satellite ﬁnder
himself. Anyone who is interested in marketing this kind of product should contact
Moselm Dayani directly at
moslem_dayani@yahoo.com
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■ The developer of the Sonic
Satellite Finder using the
device to erect a satellite
dish.

■ Connection of the Sonic
Satellite Finder to a
standard receiver.

The Sonic Satellite Finder in a small black
box with connections for the audio output
from the receiver and the coax cable for
the receiver. The cable from the receiver
is connected to the Sonic Satellite Finder.
With a satellite dish the coax cable from
the LNB is passed through the Sonic
Satellite Finder. The installer can use
headphones to determine if he found the
correct satellite.

■
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South Africa

„The pharmacist“

Pieter Redelinghuys lives in the small
town of Klerksdorp, some 200 km southwest of Johannesburg in the North West
Province and is one of the pioneers of satellite reception in South Africa. As early
as in 1981 he was spending his free time
building from scratch his ﬁrst – no, not
satellite antenna, but UHF antenna. Back
at that time there was only the EKRAN satellite in the sky broadcasting Ostankino in
the UHF range, the former Soviet Union’s
Channel One. TELE-satellite also reported
on that bird in 1981, while Peter even to
this day remembers its orbital position:
“It was located at 99° East.” A pharmacist
by profession and the head of the pharmaceuticals supply at the local Klerksdorp
public hospital until his retirement, Pieter
ﬁnally decided to buy a 3.8 metre antenna
in 1993, which he set up to receive signals
from INTELSAT 1 at 27.5° West. Today
this dish points to BADR at 26° East,
above all to receive ‘Dubai One’, a channel broadcasting many new and recent
TV series in English. Even though Pieter
is a native speaker of Afrikaans he is not
too fond of Dutch-language channel BVN,
which he can of course also pick up. “Too
much news,” he criticises. Apart from his
giant dish he also uses a smaller 1.8 metre
antenna which is aligned towards BADR at
26° East as well but receives this position’s
Ku band signals, as well as three more 90
cm offset dishes pointed to TELSTAR 10,
PAS 7 and PAS 10.

Pieter Redelinghuys is justiﬁably proud of his antennas, all of which he set up completely by himself. What he lacks in technical experience he makes up with his patient and meticulous manner.

In his shack Pieter demonstrates that everything works brilliantly, despite the chaos. The reception
signal is transmitted right to his bedroom by way of a wireless transmitter, so that he can always stay
hooked to his favourite channels such as CNN, Dubai One, National Geographic or Discovery Channel.
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EUROPE
EUROPE
VIASAT RECEIVES EUTELSAT
KA-BAND CONTRACT

ViaSat has received a US$ 50 million contract
award from Skylogic, the broadband subsidiary of Eutelsat Communications for on-ground
baseband infrastructure for the previously
announced high-capacity KA-SAT Ka-band satellite system. Under the contract, ViaSat will deliver
and install broadband equipment for 10 KA-SAT
gateways in Europe. The gateways will connect
subscribers of Eutelsat Tooway satellite broadband service to the Internet. The ViaSat ground
infrastructure will be available for the KA-SAT
launch scheduled for the third quarter of 2010.

RICHARDSON TO DISTRIBUTE
AVAGO PRODUCTS

Avago Technologies has selected Richardson to
distribute its wireless products in the European
market. Effective immediately, this is an expansion
of Avago’s existing distribution agreement with
Richardson, which previously covered Southeast
Asia, Japan, and the entire western hemisphere.
Avago RF/microwave devices provide solutions
for all base station, repeater, RF data terminal and
handset designs. Beneﬁts include small packages, superb power efﬁciency and industry-leading
performance speciﬁcations. Avago products include
RFICs, transistors, both Schottky and PIN diodes,
and millimeter wave integrated circuits (MMICs).

METRACOM AND DATHPATH PARTNER
FOR NETWORK MANAGEMENT SYSTEM

Satellite and wireless communications networks provider DataPath has formed a strategic
partnership with French company Metracom
to provide sales and integration support for
the MaxView Network Management System in
Europe. Metracom specializes in engineering
and system integration, technical assistance,
training and consulting services in support of
satellite communications. The companies are
targeting sales of the MaxView software product
line to the European government, broadcast and
satellite operator market segments. MaxView’s
customers can remotely monitor and control
teleports, VSAT networks and TV head-ends.

DENMARK
A. P. MOLLER – MAERSK SELECTS
INMARSAT FLEETBROADBAND

Global shipping company A.P. Moller - Maersk
has signed a contract with Marlink for a largescale retroﬁt of Inmarsat FleetBroadband across
its Maersk Supply Service and Maersk Tankers
Fleet. The two-year retroﬁt program is believed to
be the largest in the history of maritime satellite
communications, with over 150 vessels being
converted to FleetBroadband in the ﬁrst phase.

GERMANY
SWR ORDERS SNG VEHICLE
FROM NDSATCOM

The German public broadcaster Südwestrundfunk (SWR) has ordered an SNG vehicle

(Satellite News Gathering) with satellite uplink
and TV production technology from NDSatCom, an SES ASTRA company. The satellite
uplink consists of a SkyRAY Compact 1500plus
antenna subsystem and is HD/SD-ready.
The satellite communications technology is
operated by a complete NDSatCom Monitoring & Control System for SNG vehicles.

ITALY
AVANTI SIGNS DISTRIBUTION
DEAL WITH CO.NA

Avanti Communications Group has signed a
distribution agreement with CO.NA, Italy’s largest consortium of VSAT suppliers and installers
delivering services to residential and enterprise
customers across Italy. The partnership will focus
on pursuing rural broadband projects funded by
the Italian Regions in an effort to address the
below average broadband take up in Italy.

ORBIT AND MILANO TELEPORT
ORDER ORSAT SYSTEMS

Orbit Orbit Technology Group, a provider in the
ﬁeld of advanced mobile SatCom and tracking
antenna systems for marine, air, train and other
ground application, and Milano Teleport announce
an additional order for Orbit’s OrSat systems,
worth in excess of US$ 1.6 million. This is an
add-on order to an original contract of US$ 1.9
million. Both companies have also signed a service
agreement aimed at bolstering and streamlining on-location product support. According to
the terms of this agreement, Milano Teleport will
provide service and technical support as the
Advanced Service Centre (ASC) of Orbit in Italy.

TALIA LAUNCHES IP NETWORK
WITH IDIRECT PRODUCTS

Talia, a leading UK-based provider of satellite
broadband services, has launched a next-generation broadband IP network built on iDirect’s Evolution DVB-S2 product line with Adaptive Coding and
Modulation (ACM). The network incorporates 500
Evolution X3 Satellite Remote Routers and represents the largest iDirect Evolution implementation
spanning Europe, the Middle East and Africa. iDirect is a world leader in satellite-based IP communications technology. Capacity on T12 will provide
services to Europe and the Middle East in Ku-band,
while BADR-6 C-band services will cover the
Middle East, North Africa and Sub-Saharan Africa.

NORTH AMERICA
CANADA
TELESAT SIGNS CONTRACT WITH
NEWWAVE BROADBAND

POLAND

Satellite operator Telesat has signed a contract
with NewWave Broadband to provide the equivalent of three transponders on Telesat’s soon-to-be
launched Telstar 11N satellite. The new capacity will be key to further expansion of NewWave
Broadband’s ability to deliver broadband services to
land-based, as well as aeronautical and maritime,
markets worldwide. With over 500 vessels globally,
NewWave now has one of the largest maritime
VSAT networks in the world. In addition to its
maritime resources, NewWave is also rolling out its
ﬁrst iDirect DVB-S2 platform to support land-based
VSAT services. Launch of T11N is scheduled
between December 2008 and February 2009.

AVANTI SIGNS BROADBAND
DISTRIBUTION DEAL WITH TTCOMM

UNITED STATES

Satellite operator Avanti Communications Group Plc
has signed a broadband distribution deal with Polish
VSAT satellite communication company TTComm.
No ﬁnancial details were given. The company, which
plans to launch its ﬁrst satellite next year, said it now
has broadband distributors in Scotland, England,
Ireland, Spain, Italy, the Czech Republic, Albania,
Serbia, Germany and now Poland. The company’s
ﬁrst satellite, Hylas, is under construction and due
for launch in 2009. Avanti expects the market for
satellite broadband in Europe to be worth up to
GBP 4 billion (US$ 7.14 billion) per year by 2016.

UNITED KINGDOM
VIASAT TO SUPPLY ACCELENET
WAN TO BENTLEY WALKER

ViaSat will supply its AcceleNet wide area
network (WAN) optimization software for
the LinkStar satellite networking system to
Bentley Walker Telecom. The LinkStar satellite network is a data-grade, secure network,
with a capacity to support voice over IP,
VPNs, VLANs and other network protocols.
AcceleNet WAN is a software-only solution
for remote and mobile users and employs
a unique combination of technologies. ICT
says that nearly 1.5 million customers use the
AcceleNet software globally. Bentley Walker
Telecom provides broadband Internet and other
services via satellite in Europe, the Middle
East, Africa and South America. By deploying this software, Bentley Walker Telecom
can increase the capacity of the bandwidth
on its Star Nova S2 network and also offer
a better user experience to its customers.
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CAPROCK PROVIDES DISASTER RECOVERY
COMMUNICATION PACKAGES

Global satellite communications provider CapRock
Communications deployed disaster recovery communication packages to clients with critical operations throughout the Gulf Coast area. During major
storms, CapRock has deployed emergency packages to shore bases, corporate and regional ofﬁces
and vessels, providing bandwidth from 256 Kbps up
to multi-megabit. The VSAT packages are complete
mobile communications solutions, providing true
broadband Internet and voice services when traditional means are unavailable. Based on the market’s
response, CapRock continues to offer its DR-VSAT
packages, which launched in 2006. The DR-VSAT
program enables subscribing customers to reserve
equipment upfront, guaranteeing equipment and
service availability in the event of an emergency.

EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION
ORDERS TUNER CARDS FROM WEGENER

California-based not-for-proﬁt company, Educational Media Foundation, has ordered 600 DVB-S2
tuner cards from Wegener. The Educational Media
Foundation has placed the order for upgrading their
currently deployed Wegener Unity 4600 satellite
receivers to the latest high efﬁciency satellite modulation. Currently, this not-for-proﬁt company deploys
Wegener Unity 4600 satellite receivers, iPump 6400
and iPump 6420 media servers for live and ﬁlebased radio broadcasts. Educational Media Foundation, which has been using a terrestrial connection
to monitor Wegener satellite receivers and media
players, intends to eliminate that terrestrial link
by launching a VSAT low-data wide area network
(WAN). Wegener said this network will be used for

transmit and back haul operations between afﬁliates
and Educational Media Foundation’s central operation hub. The not-for-proﬁt company is switching its
entire satellite network to DVB-S2 modulation as
part of that VSAT launch, and expects to achieve
approximately 20-30 percent in operational cost
savings. DVB-S2 modulation is a newer, standards-based, satellite modulation scheme offering signiﬁcant performance gains over DVB-S
modulation, according to Wegener’s sources.

VIASAT GETS US$ 7 MILLION
ORDER FROM SPAWAR

ViaSat has been awarded an additional order
valued at approximately US$ 7 million for Multifunctional Information Distribution System or MIDS
terminals by the Space and Naval Warfare Systems
Command (SPAWAR). The order enhances the
US$ 52 million Lot 9 delivery order received by
ViaSat as part of the MIDS annual Lot procurements. According to the company, the Lot 9 add-on
comprises primarily of Low Volume Terminals or
LVT(2)/LVT(11) ground-based terminals, along
with LVT(1) airborne terminals. LVT is part of
a tactical radio system used for data collection
from various sources and displays an electronic
overview of the battleﬁeld using secure, high
capacity, jam resistant, digital data and voice.

CAPROCK LAUNCHES MAPBASED TRACKING SERVICE

CapRock Communications has launched the
AssetTrax, its new map-based tracking service
that monitors the position and movement of critical
assets around the world. As a provider of satellite
communications to remote and harsh environments,
AssetTrax is the latest value-added solution clients
can integrate seamlessly into their operations
using CapRock’s VSAT services. AssetTrax is ideal

for rig managers and ﬂeet operators needing the
capability to view real-time locations and historical
paths of critical assets, such as drilling rigs and
maritime vessels, including supply boats, tankers,
cargo ships and construction and repair vessels.

US$ 2.6 million order for initial shipments, the U.S.
Army CECOM LCMC has now procured with this
US$ 23.4 million order, an additional 122 satellite systems from TCS’ highly reliable SwiftLink
deployable communications product line.

WAVESTREAM ORDERS MATCHBOX
AMPLIFIERS FROM TCS

VIASAT RECEIVES APPROVAL
FOR TERMINAL

Wavestream Corporation, a manufacturer of
compact, highly efﬁcient solid-state power ampliﬁers, has received initial orders for its Ku-band and
Ka-band Matchbox Block Upconverters (BUCs)
from TeleCommunication Systems, Inc.(TCS).
Wavestream’s Matchbox BUCs will be integrated
into TCS’ SwiftLink product line for its U.S. Army
Program, and include 40W Ku-band and 12W
Ka-band Matchbox solid-state power ampliﬁers, which lead the industry in compactness
and efﬁciency. TCS’ SwiftLink VSAT will provide
multimedia communications capabilities to convey
encrypted voice, video and imagery data. The
U.S. Army is acquiring TCS’ VSATs through the
$5 billion World-Wide Satellite Systems (WWSS)
contract vehicle, which is available to support
all federal communications missions, including
disaster relief and homeland security efforts.

TCS GETS US$ 23.4 MILLION OF SATELLITE
SOLUTIONS UNDER SNAP PROGRAM

Wireless communications provider TCS received
a US$ 23.4 million follow-on order for deployable satellite solutions under its Secure Internet
Protocol Router (SIPR) and Non-secure Internet
Protocol Router (NIPR) Access Point (SNAP)
VSAT Satellite Systems Program. This U.S. Army
Communications-Electronics Life Cycle Management Command (CECOM LCMC) Program has
a potential value of US$ 246 million over the next
39 months if fully funded. Following the July 2008

ViaSat received Inmarsat Case Approval for the
ViaSat VRT-100 Broadband Global Area Network
(BGAN) terminal, which can be invaluable to ﬁrst
responders of civil emergencies such as ﬁre, police
homeland security, relief agencies, and news
media personnel. The ViaSat VRT-100 enables
one to quickly set up reliable communications
even in the midst of extreme weather conditions.
With Case Approval, the VRT-100 can be used
throughout the Inmarsat BGAN network. The
VRT-100 part of the family of Inmarsat terminals
is a ruggedized BGAN terminal for operation,
deployment, and transport in extreme conditions.

SPACENET TEAMS UP WITH GLOBECOMM
FOR SATELLITE SERVICES

Satellite networking services provider Spacenet
has teamed with Globecomm Services to support
its expansion of services to Europe, the Middle
East, and Africa. Spacenet will offer both custom
and pre-packaged satellite solutions for voice,
video, and data communications exclusively for
US based enterprise and government organizations with overseas operations. Globecomm
will provide high security co-location facilities
and international logistics including installation
and ﬁeld maintenance. Spacenet will design
and manage the international services network,
as well as provide 24 x 7 customer support.
The new international satellite services, provided
by Spacenet and Globecomm, help to solve not
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only the logistical challenges of communicating with overseas operations, but many of the
quality and security concerns as well. Remote
satellite (VSAT) terminals are linked to geosynchronous satellites that are connected to
a secure teleport just outside of Washington
D.C. Critical customer data never has to land
in foreign facilities or traverse uncertain local
infrastructures. All sites can be connected directly
to US telecom networks including the Internet
and public switched telephone network (PSTN).
International locations can also be connected
directly to private networks or handed-off to
certiﬁed gateways for access to high security
government environments. The core satellite
network infrastructure is based on Spacenet’s
ﬁeld proven SkyEdge VSAT system and will be
managed through its 24 x 7 Network Operations
Centers in Atlanta, Georgia and McLean, Virginia.

NORSAT AWARDED DEPARTMENT
OF DEFENSE CONTRACTS

Norsat International has signed satellite system
contracts, totalling about $1.2 million, with the U.S.
Department of Defense (DoD). The contracts are
expected to be fulﬁlled in the company’s fourth
quarter. As per the terms of the agreement, Norsat
will sell Navisystem’s marine satellite terminals
under the Norsat brand in North America, and
Navisystem will act as a non-exclusive reseller of Norsat’s satellite systems in Europe,
the Middle East and Asia. In addition, the two
companies will explore opportunities for joint
development projects, working to leverage each
company’s respective technology expertise to
introduce a suite of marine satellite terminals
that meet the varying needs of government and
commercial maritime markets worldwide.

LATIN AMERICA

MEXICO

COSTA RICA

CONDUX AWARDS CONTRACT TO CAPROCK

ICE DEPLOYS GILAT SKYEDGE
BROADBAND SATELLITE NETWORK

Gilat Satellite Networks has been selected by
Costa Rica’s national telecommunications operator Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
to provide a Gilat SkyEdge broadband satellite
communications network that will serve end users
throughout Costa Rica. ICE will use the new
VSAT network to expand its programs to provide
toll-quality telephony to rural citizens, meeting its
Universal Service Obligations. The network will
also provide satellite backhaul for wireless Internet
access to those citizens. Using this mix enables
the service provider to beneﬁt from the advantages
of each technology -- satellite’s nationwide reach
and wireless’ cost-effective, “last mile” access.

HONDURAS
GILAT DEPLOYS SKYEDGE
BROADBAND SATELLITE NETWORK

Gilat Satellite Networks has completed deployment of a SkyEdge broadband satellite network for
Administradora de Redes (Aduanett), a private company owned by Honduras’ leading customs brokers.
Administradora de Redes will use the VSAT network
to provide customs ofﬁces and other Honduran
businesses with private networking services including interactive data, broadband Internet access,
and Voice over Internet Protocol (VoIP). Gilat’s
SkyEdge is a satellite communications system that
delivers high-quality voice, broadband data and
video services over a powerful uniﬁed system.

CapRock Communications, a global provider of satellite communications to remote and harsh environments, has signed a three-year agreement with
Condux S.A. de C.V. to deliver VSAT communication
services onboard its ﬂeet of construction vessels.
Condux, a leading offshore construction services
company and subsidiary of Mexican-based Grupo
Protexa, has chosen CapRock’s services to provide
its clients with reliable communications to support
daily offshore operations. CapRock will deploy
a seamless turnkey solution that includes equipment, service, maintenance and support for a ﬁxed
monthly price. The solution represents Condux’ initial
adoption of an always-on communication service.

ASIA & PACIFIC
3DI TECHNOLOGIES IMPLMENT
IDIRECT ACCELERATOR

3Di Technologies, a provider of VSAT systems
and Enterprise Internet Telephony services, has
implemented more than 20 iDirect SkyCelerator
Network Accelerators on a secure U.S. Government
Type 1 communications system in Southwest Asia.
iGT is a world leader in satellite-based IP communications technology to military and government
organizations. iDirect Government Technologies
(iGT) is a wholly owned subsidiary of VT iDirect
and a provider of satellite-based IP communications technology to military and government
organizations. The SkyCelerator suite of products
from iDirect is an ideal solution for government

and similar enterprises that require highly secure
networks to handle advanced encryption or VPN
solutions without compromising TCP performance.

AFGHANISTAN
TS2 SATELLITE COMPLETES SATELLITE
PROJECT FOR US ARMY

TS2 Satellite Technologies has completed the
tender documentation for JCC-I/A and a satellite
network project for the Marines bases in Afghanistan. The government contract concerns establishing and maintaining full communications in new
locations for all soldiers stationed there during
next two years. The USA is going to transfer 4.500
Marines from Iraq to Afghanistan as early as at the
beginning of 2009. TS2 specializes in providing
global satellite communication services in areas
with poor telecommunications infrastructure. TS2
communication among the bases is possible thanks
to the simultaneous lease of bands on the Intelsat
10-02, Intelsat 901 and ArabSat Badr-4 satellites
and it additionally equips its customers with Thuraya
and Iridium satellite telephones, which are often the
only means of communication in remote locations.

INDIA
VTU INSTALLS VSAT EQUIPMENT

The Visvesvaraya Technological University (VTU),
which is the ﬁrst in the country to adopt EDUSAT
facility of Indian Space Research Organisation (ISRO) for 50 of its afﬁliated institutions,
in October signed a second MoU with ISRO to
bring 100 more colleges under the programme.
Under the EDUSAT project, the VTU has set up
studio to transmit expert lectures for all afﬁliated colleges through DTH reception system. In
the ﬁrst phase, 50 institutions have received the
VSAT equipment from the ISRO in two batches.

TATANET TO OFFER VSAT
EQUIPMENT ON LEASE

Tatanet India has decided to offers its VSAT solution
for SME customers in smaller towns and remote
areas, especially those that are surrounded by
mountains or are on higher ground, where connectivity is still not as easily available, speciﬁcally for
last mile connections. In such a scenario, VSAT can
ensure ready broadband access on a continuous
basis and Tatanet ofﬁcials claim that their product
offers an uptime of 99.97 per cent. Tatanet is now
offering its product on lease to customers. The
deployment charges for the rented equipment are
Rs 30,000 and there is a monthly rent of Rs 2000.

PAKISTAN
SUPERNET SIGNS ONLINE DEAL
WITH MCB AND MNET

C&W SIGNS MOU WITH BSNL
FOR VSAT DEPLOYMENT

Cable&Wireless India and Bharat Sanchar Nigam
(BSNL) have signed a MoU TO leverage each other’s strengths by sharing their networks and other
telecom infrastructure. While Cable&Wireless India
will help BSNL expand its footprint globally and
provide more competitive services to its customers,
in return BSNL will support Cable&Wireless India
spread its tentacles across the country. Additionally, the two parties will share with each other
their portfolio of telecom services including basic,
leased line and local lead services, Multiprotocol
Label Switching (MPLS), Virtual Private Networks
(VPN) services, Internet, Very Small Aperture
Terminal (VSAT), mobile and broadband services
on a preferred client basis, said the companies.

MIDDLE EAST
CETEL TAKES CAPACITY ON
NSS-12 SATELLITE

Middle East and Africa for VSAT services and corporate networks. SES New Skies’ NSS-12 satellite
is scheduled for operational service in the second
half of 2009 and will replace the existing NSS-703
satellite at the orbital location of 57 degrees East.
CETel, a teleport and satellite service provider in
the Middle East, Africa and Europe, already operates teleport services on the NSS-703 satellite via
a 7.6m antenna. From their teleport facilities, CETel
is offering dedicated VSAT services for corporate and governmental networks, GSM backhaul
services as well as hosting and managed solutions.

Supernet, MCB and MNET have signed the
ﬁrst ever tripartite agreement to provide online
purchase of internet hours via MCB Virtual Banking facility. The product packages that Supernet
offers to MCB are exclusively for the MCB Virtual
Banking customers. Supernet, Pakistan’s leading Data Network Operator and Internet Service
Provider (ISP), offers a wide range of networking
solutions to its customers which include Transit
Internet; GSM Backhaul via satellite; Broadband
VSAT; WiMax wireless access for Metropolitan
Area Networks; inter city data connectivity on
Fiber Optic as well as digital microwave radio
networks to establish enterprise networks.

AFRICA
AIMS TEAMS UP WITH TCIL FOR
E-NETWORK PROJECT

SES New Skies has signed a new capacity deal with
CETel on the upcoming NSS-12 satellite to serve
what CETel perceives as growing demand in the

An MoU has been signed between the All India
Institute of Medical Sciences (AIIMS) and Telecommunication Consultant of India Limited (TCIL) for
the latter’s Pan-African e-Network project. The Pan-
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African e-Network Project, estimated at INR 5429
million, envisages setting up an e-network connecting Indian institutions with 53 countries of the Africa,
through Satellite and Fiber optic links, and providing
Tele-education and Tele-medicine services. The network is designed to have 169 VSAT terminals, with
3 VSAT terminals in each country to provide Teleeducation, Tele-medicine and Heads of State (VVIP)
connectivity with a Satellite Hub Earth station in Senegal. Expansion of the network to the other locations
by adding more VSAT terminals as well as broadband, wireless connectivity will be possible by adding
additional hardware/ elements and bandwidth.

THALES TO SUPPLY SATELLITE
FOR RASCOMSTAR

Thales Alenia Space has signed a contract with
RASCOMSTAR-QAF for the construction of the
RASCOM-QAF1R telecommunication satellite. This
new satellite will ensure adequate continuity of service capacity to RASCOMSTAR-QAF and its Customers. It will provide the African continent access to
telecommunication and new information and communication technologies. The RASCOM-QAF system
provides communications services to telecom operators, as well as Internet Service Providers (ISP) and
licensed VSAT operators. The satellite will be ﬁtted
with twelve Ku-band and eight C-band transponders
and will be located at 2.85 degrees East longitude.

NAMIBIA
MWEB INSTALLS VSAT EARTH STATION

Local ISP MWEB Africa has installed VSAT that will
provide Internet services in both rural and urban
areas in order to increase connectivity across
the country. The VSAT earth station in Windhoek
will provide a cost-effective Internet connection to any location in Namibia in order to cope
with the country’s increasing demand for Internet
access. Currently, there is an insufﬁcient number
of ﬁxed-line public phones and limited, unreliable mobile coverage in many parts of Namibia.

NIGERIA
GALAXY TO SET UP BROADBAND
NETWORK FOR POST OFFICES

Galaxy Backbone, a public enterprise of the Nigerian
federal government charged with establishing
a single nationwide infrastructure platform, has
signed a MoU with the Nigerian Postal Service
(NIPOST) to connect 1,500 post ofﬁces across
the country by December 2009. The MoU will
affect 12 million Nigerians in rural and underserved communities, which will gain digital access
through a broadband network that Galaxy will
establish. Galaxy will implement the project by
providing the necessary VSAT-based connectivity
to all of NIPOST’s 1,500 post ofﬁces, he added.

LAGOS STATE TO LAUCH ICT NETWORK

Tele Education, Tele Medicine, Videoconferencing, Surveillance Cameras and electronic payment
system (E-Pay) are the latest Information Communication Technology (ICT) infrastructural backbone
facilities investment made by the Lagos State
Government. Private ICT ﬁrm ICSL was commissioned to set up the infrastructure, made up of a
broadband network infrastructure and connectivity
solutions using stable and highly available Wide Area
Network (WAN), VSAT, microwave and ﬁbre optics.

TUNISIA
420 VSAT CUSTOMERS IN TUNISIA

Figures recently released by the Ministry of Communication Technologies reveal that the number

of companies beneﬁting from WiMAX connections reached 700 at the end of June 2008,
and the number of subscribers to data sending
through VSAT had also increased to reach 420,
notably among enterprises producing software
and computer systems and call centres.

WORLD
KVH ENHANCES VSAT BROADBAND SERVICE
KVH has rolled out a new enhancement to the miniVSAT Broadband service’s performance − the latest
edition of its Velocity Acceleration software, offering a signiﬁcant boost to mini-VSAT Broadband’s
already fast data rates. This software package, free
to all TracPhone V7 users, incorporates on-the-ﬂy
content compression software that increases the
speed and efﬁciency of e-mail, data transmissions,
FTP (File Transfer Protocol), and web browsing,
especially on the ship-to-shore uplink. The compact
24-inch (60 cm) KVH TracPhone V7 antenna and
the mini-VSAT Broadband service currently offer
regional VoIP and Internet access as fast as 512
Kbps (upload) and 2 Mbps (download) at ﬁxed
monthly rates to mariners throughout North America,
the Caribbean, the North Atlantic, and Europe.

ASC RECEIVES APPROVAL
FOR KU-BAND ANTENNA
ASC Signal has received a GVF-Intelsat Type
Approval for an antenna/transceiver combination,
which comprises a complete outdoor unit (ODU).
The approval covers ASC Signal’s 1.8m Class III
antenna in combination with all ASC Signal XR1000
series transceivers. The system is compliant to IESS
208 for Standard K-2, and IESS-601 for standard G
earth stations. The ODU Certiﬁcate number (GVF/IA
202CA0) is for the 1.8-Meter Class III Ku band.

STRATOS INTRODUCES NEXT
GENERATION AMOSCONNECT
Mobile and ﬁxed-site remote communications
solutions provider Stratos Global Corporation has
introduced AmosConnect 8.0, the next generation of
its popular AmosConnect service. It integrates vessel
and shore-based ofﬁce applications. It is an easy-touse, yet highly sophisticated service that seamlessly
integrates email, fax, telex, GSM text, interofﬁce
communication, and access for mobile personnel
into a single messaging system. AmosConnect 8.0
enhances new broadband IP-based maritime satellite
services which include FleetBroadband, the VSAT
solutions OceanVSAT and StratosITek and the soonto-be-available Iridium OpenPort. AmosConnect 8.0
also supports all narrowband satellite connections.

GILAT AND O3B TO LAUNCH NEW
SATELLITE TERMINALS
Gilat Satellite Networks and O3b Networks have
announced plans for a new line of satellite terminals designed. O3b Networks, funded by Google,
Liberty Global, and HSBC Principal Investments,
recently announced the Company will deploy the
world’s ﬁrst ultra-low-latency, Medium Earth Orbit
(MEO), Ka-band, ﬁber-speed satellite network. This
network is designed to improve Internet access for
millions of consumers and businesses in emerging
markets. Service activation and ground equipment
is scheduled for late 2010. Gilat’s planned new line
of MEO VSAT terminals and gateway components
will be developed based on their SkyEdge platform.

HISTORY

TELE-satellite Archives

Edited by

Alexander Wiese
Vortec VS-9700

Combining digital and analogue technology into
one box still seems to be very difﬁcult for most
manufacturers. That is why we still haven’t seen
many of these receivers around. And from the
ones available, the analogue part mostly seems to
be a part that the manufacturer thought of at the
very last moment. Most of the time, the analogue
speciﬁcations we would like to see are not there.
Now, a Samsung company called Vortec has
developed the VS-9700 with two things in mind:
analogue and digital. The complete concept of
the receiver is based on that. Other requirements
Vortec deﬁned were universal appliance and high
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AUSL 40 & AUSS 40

In most cases, the universal LNB you’ve bought will
ﬁt onto the arm of your dish without any problem.
But in some cases the L-shape won’t ﬁt because
of the fact that the arm is shaped somewhat differently and you simply cannot mount it. Other
smaller dishes also require smaller LNBs. Multi-feed
installations do not leave much space for large
LNBs. New are a smaller LNB and a straight LNB
instead of the L-shape. First, there’s the AUSL40,
a normal 65mm wide LNB. But there’s also the
AUSS40 which is smaller (50mm) and shaped
straight. On the inside however, both LNBs are

speciﬁcations. And so it has. The VS-9700 can
be plugged into the wall socket almost anywhere
in the world. And besides that, is has absolutely
no problem with SCPC or any MCPC bouquet.

X-SAT CDTV 350

It was in the late summer of 1996, when we
tested the XCOM 200 digital receiver, made in
France. It was the ﬁrst digital receiver capable
of processing SCPC signals--with a little trick
that is, but still. A lot of things have happened in

the meantime and a lot of other manufacturers
have come with SCPC capable digital set-top
boxes, operating at faster processing speeds.
But as always, the one who brings new technologies and new features ﬁrst doesn’t fall asleep. And
while other brands were focusing on SCPC and
other goodies, XSAT was developing its combined
analogue/digital receiver, which was introduced
in March 1998. This XSAT CDTV350 was not
right away tested by TSI, since we just wanted
to wait for the ﬁrst problems to be resolved.

SRDA 5101

After having introduced several analogue boxes in
the last few months, it was now time for Amstrad to
jump on the digital bandwagon—after thoroughly
having examined what is going on in the market
and making sure to come up with a competitive product. So, this autumn will see the birth of
the latest Amstrad digital box: the SRDA 5101, a
combined receiver for both analogue and digital
reception according to the DVB standard.
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exactly the same. The diameter of the feedhorn is
40mm which shows in the part number AUSL40.
Both are wideband LNBs, covering the complete
frequency range from 10.700 to 12.750. The switching point between low and high is 11.700. LOFs
are the usual 9.75/10.6 making them both very
universal. For switching between low and high band,
a 22kHz signal is needed. Most of today’s satellite
receivers supply this signal. The necessary power
for changing the polarisation may be a little more
inaccurate on receivers. Some offer 12.7V where
others put 13.8V on the wire. Fortunately, these
LNBs can handle this all. They will do their job on
vertical polarisation with anything between 12 and
14 Volts. Horizontally, this should be somewhere
between 15 and 20 Volts. In fact, this should work
with almost any satellite receiver available.
Most analogue receivers do not expect very stable
signals from your LNB. They offer a very good
Automatic Frequency Control (AFC) which keeps
track of the signal even when it is going up and
down like the Dow Jones. For digital reception
however, the situation is a little different. Digital
set-top boxes expect a much more stable signal.
Since digital signals are much more vulnerable to
instabilities than analogue signals, a receiver cannot
cope with, say, a 5MHz shift in frequency. Where
an analogue box would keep track of the signal
perfectly, your digital receiver would lose the signal
completely. Cubist art accompanied by annoying
noises in the sound appear on your screen whenever the frequency shift exceeds the AFC range.

KWS AMA 210S

In the old days, a service technician would climb
on your roof together with his signal strengthmeasuring device and yell down that the signal
was perfectly ﬁne. Although even for the analogue
technology this was in fact not really sufﬁcient,
in most cases it was sufﬁcient back then. However, in distribution networks and those situations where integration of terrestrial signals was
involved, it was not professional to do so.
Nowadays, requirements for a measuring device
are much higher and more sophisticated, not in
the least because of the digital radio and television signals we are facing now. Still, these devices
require a huge investment in money. From KWS
now comes a new analyser, labelled the AMA210S.
It is perfect in more than one way. It is portable,
lightweight and different modules can be added
later, if needed. For example, if you require QAM- or
QPSK measuring, just install the add-on module.
Even for ADR reception, there is a special module
to perform highly accurate test and measuring.
Although we have tested the predecessor of this
AMA210S in TSI before, there are a lot of changes
to be seen with this new portable lab, as we like
to call it. One of the most important improvements
is the much higher power and performance of the
processor. This is very much evident in the time
it needs for calculations. Especially the spectrum analysis is done much faster than before.
Without any optional module, the AMA210S is
already a very high-performing device accomplishing the most complex analyses and measurement, complying with the highest standards.
A printer is built-in for easy hardcopy of any test
result (measuring results as well as the spectrum analysis). But you will also ﬁnd a teletext
decoder, RS232 serial PC connection for which
the software is already available, 200 channel
memory, DiSEqC 1.0, a huge memory capacity to store over 20.000 measuring results and of
course the 64-QAM and QPSK signals analysis.

An umbrella for LNBs

Para Protection from Norway is introducing Para
Protection System, which serves as a kind of
bad weather protection for converters. The unit
is made of transparent plastic and looks like an
umbrella. Fixed onto the LNB tray with two screws
it protects the converter from heavy rain and snow.

“All of a sudden their receiver tuned into a station from Earth...
and they forgot their oxygen would run out in 1 hour...”
Want More? Free Time Travel 10 Years Back:
Read Full Magazine TELE-satellite 12/1998 Here:
http://magazine.TELE-satellite.com/vintage/TELE-satellite-9812-deu-eng.pdf
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TELE-satellite reports about a Satellite
Enthusiast in Split/Jugoslavia,
Who Receives Satellite Signals
and Retransmits them on VHF
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Want More? Free Time Travel 20 Years Back:
Read Full Magazine TELE-satellite 11/1987 (sorry, available in German only):
http://magazine.TELE-satellite.com/vintage/TELE-satellite-8711-deu.pdf
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Exhibition Preview
2 - 5 February 2009: CSBT 2009
Cable, Satellite, Broadcasting, Television
Crocus Exhibition Center, Moswoc, Russia
www.cstb.ru

21 - 23 March: CCBN 2009
The 17th China Content Broadcasting Network Exhibition
China International Exhibition Center, Beijing, China
www.ccbn.tv

3 - 5 March 2009: CABSAT 2009
Middle East’s Electronic Media & Satellite Communications
Dubai World Trade Center, UAE
www.cabsat.com

25 - 27 March 2009: Satellite 2009
Exhibition for Satellite Enabled Communication
Walter E. Washington Convention Center, Washington, USA
www.satellite2009.com

25 - 27 May 2009: MECOM 2009
Middle East Communications Exhibition, Forum, TV
Abu Dhabi National Exhibition Centre, Abu Dhabi, UAE
www.mecomexpo.com
18 - 20 March 2009: Convergence India 2009
17th International Exhibition & Conference
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

26 - 28 May 2009: ANGACABLE 2009
Tradefair for Cable, Broadband and Satellite
Koelnmesse, Cologne, Germany
www.angacable.com

16 - 19 June 2009: CommunicAsia 2009
20th International Communications and Information
Technology Exhibition & Conference
Singapore Expo, 1 Expo Drive, Singapore 486150
www.communicasia.com

19 - 21 March 2009: SatExpo 2009
Space and Advanced Telecommunications
New Rome Fair, Rome, Italy
www.satexpo.it
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#209

02/2009

5 December 2008

16 January 2009

30 January 2009

#210

04/2009

6 February 2009

13 March 2009

27 March 2009

#211

06/2009

3 April 2009

15 May 2009

29 May 2009

#212

08/2009

5 June 2009

17 July 2009

31 July 2009

#213

12/2009

2 October 2009

13 November 2009

27 November 2009

