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Sevgili
Okurlar,
Ah, eski analog çağları ne kadar güzeldi:
o zamanlar bir şeyi ya izleyebiliyordunuz, ya
da izleyemiyordunuz. Ve izleyecek bir sinyal
bulduğunuzda bu ya TV sinyaliydi ya da
değildi. Evet veya hayır, siyah veya beyaz,
1 veya 0. İşte analog çağları böyleydi.
Günümüz dijital dünyasındaysa artık 1
ve 0’dan fazlası var. İnanılmaz boyutlarda
bir çeşitlilik söz konusu. Bir TV sinyali bir
diğeriyle aynı olmak zorunda değil; dijital
teknolojisi oldukça bol çeşitlemeler sunuyor.
Biz cihazları kullanan kişiler olarak bunu her
yönüyle hissetmiyor olabiliriz; ama izleyiciler
olarak görüntü kalitesine baktığımızda,
daha önce hiç fark etmediğimiz şeylerle
karşılaşıyoruz.
TELE-satellite’in bu sayısında DVBS standardının görüntü kalitesi üzerinde
duracağız. Analog günlerindeki gibi tek bir
norm yerine DVB-S tıpkı bir süpermarket
gibi pek çok seçenek sunuyor. Ama cihaz
kullanıcıları olarak bundan pek haberimiz
olmuyor. Her ne kadar piyasadaki uydu
alıcılarının çoğu bir sinyalin PID değerlerini
veriyor olsa da, şu ana kadar görüntü
çözünürlüğünü gösteren bir uydu alıcısı
yok.
Görüntü çözünürlüğü, izleyici olarak TV
ekranında bizi en çok ilgilendiren şey; PID
değerleri yalnızca sinyali almanızı sağlıyor.
PID değerleri bir kez girildikten sonra,
sinyal izlenmeye başlanır. Ama izlediğimiz
görüntüler yıllarca bize yabancı kaldı. Uydu
alıcısının yaptıklarını ve teknik özelliklerini
ayrıntılarıyla bilsek bile bize sunulan
görüntünün ne olduğu hep bir sırdı.
Yayıncılar bu durumdan olabildiğince
faydalandılar. Transpondör maliyetlerini
düşürmek, veya aynı paraya daha fazla
kanal yayınlamak için yalnızca çözünürlüğü
düşürmeleri yeterliydi. Normal bir izleyicinin
yayıncıların bu tür operasyonlarının farkına
varması imkansızdı. Bu konuda hiçbir yerde
bir ipucu bulmak mümkün değildi. Sıradan

izleyici her şeyi normal sanır ve bir değişiklik
olduğunu fark etmez.
Bu sayının 46. sayfasındaki yazımızda
bu konuyu değişik yönleriyle ele aldık.
Gerçekten de çok şaşırtıcı: tüm uydu alıcıları
farklı görüntü çözünürlüklerini oynatabiliyor.
Ve bu cihazlarda farklı çözünürlükler için
herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok;
değişikliğe rağmen tüm televizyonlarda
izlenebilen tek bir sinyal üretiyorlar.
Kısa süre önce, SatcoDX kanal listeleri,
uyda kanalının yanına o kanalın görüntü
çözünürlüğünü de koymaya başladı. Ve
her geçen gün daha fazla sayıda SatcoDX
tarama istasyonu bu verileri toplayarak,
listelere yerleştirecekler. Böylece herkes
izlediği kanalın çözünürlüğünü öğrenmiş
olacak.
Artık yeni bir sıralama ölçütü daha
elde etmiş oldunuz: bundan sonra kaliteli
yayın yapan kanalları arayacaksınız. Belki
de yüksek görüntü kalitesinin program
kalitesiyle de doğru orantılı olduğunu
görebilirsiniz.
Yüksek kaliteli TV’nin tadını çıkarın!
Alexander Wiese

P.S. Bu ayki favori radyo istasyonum,
Love Radio (SIRIUS 5E, 11.766H, 27500,
6163). Ukrayna’dan soft hit yayın yapıyor,
yalnızca birkaç haber kesintisi ve neredeyse
hiç reklam yok.
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FEATURE

Intermodülasyon

Ne kadar güçlü, o kadar
iyi sözü her zaman
doğru mu?

Doğal olarak, güçlü olanları zayıﬂatıp zayıf

Okuyucularımızın da büyük ihtimalle farkında oldukları gibi, uydu
yayınlarını sağlıklı bir şekilde izleyebilmek için, uydu alıcısı girişine yeteri kadar güçlü sinyal gelmeli. Bir genelleme yaparak
sinyal ne kadar güçlüyse, yayın kalitesinin de o kadar iyi olacağını
söyleyebiliriz. Peki bu her zaman doğru olabilir mi?

olanın gücünü olduğu gibi korumak yoluna
gideriz. Maalesef bunu yapmak da çok zordur.
Kolaylıkla yapabileceğimiz bir işlem ise tüm
sinyalleri birkaç desibel düşürerek intermodülasyonu da azaltmak olacaktır, tabii bir
yandan da zayıf sinyalin izlenemeyecek kadar
zayıﬂamasını önlemek gerekir.

Sinyal kalitesi sinyal parazit oranı denen

alıcı ve vericileri üzerinde

RF ampfilerini

S/N değişkenine bağlıdır. Dijital sinyallerde

kapatmak veya sinyal zayıﬂatıcılarını açmak

pratikte aynı anlama gelen taşıyıcı parazit

için düğmeler vardır. Bazen her iki işlev bir

oranı denen C/N değerini kullanırız. Önemli

arada da bulunabilir. Burada bahsettiğimiz

veri sinyalleri dışında her uydu sinyali içinde

sinyal düşürme işleminin 10-20 dB civarında

bir miktar parazit barındırır. Mümkün olduğu

olduğunu da ekleyelim.

kadar kullanışlı ve parazitsiz bir sinyal almayı

Aynı şey uydu yayınlarını izlerken de yapılabilir mi? İşte sizin için bunu test ettik. Uydu
alıcısı girişine 20 dB’lik bir zayıﬂatıcı koyduk.
Çanağı, üzerinde bir sürü güçlü transpondör (Avrupa’dan sinyal alırken) olan Hotbird
uydusuna çevirdik. Transpondörler arasında

herkes ister. Belki siz de sinyal parazit oranını

Bu nasıl yapılır? Alıcı girişinde birkaç tane

dolaşarak en zayıfını bulduk. Bizim bulundu-

geliştirmek için şunların yapılması gerektiğini

güçlü sinyal olduğunda bunlar birbirlerine

ğumuz yerde bu, 12303 dikey SR=27500 FEC

zaten biliyorsunuz:

karışır ve fazladan parazite yol açarlar. Bu

3/4 transpondörüydü

Aşağıdaki tabloda biz

olaya intermodülasyon denir. Bazı uydu alı-

zayıﬂatıcının düğmesiyle oynarken uydu alı-

• çanağın boyutlarını yükseltmek

cılar intermodülasyona karşı daha dayanıklı,

cının sinyal gücü ve kalitesi göstergelerinin

• mevcut LNB’yi daha düşük parazit değeri

bazıları daha dayanıksızdır. İntermodülas-

verdiği değerleri görüyorsunuz. Kapasitenin

yona karşı kesin olarak korumalı elektronik

yaklaşık ¾’ünü kullandık, yani 0-15 dB ara-

devre kesinlikle yoktur. Dahası, uydu alıcısını

sında denemeler yaptık.

olan daha iyi bir LNB ile değiştirmek
Amatör telsizcilikle uğraşan okurlarımız

ne kadar hassas yaparsak, intermodülasyona

söylediklerimden, bahsetmek istediğim şeyi

karşı o kadar hassaslaştırmış oluruz. Güçlü

Sizin de görebileceğiniz gibi biraz zayıf-

zaten tahmin etmiş olabilirler. Burada söz

sinyaller arasında, zayıf bir sinyal olduğunda

latma uyguladığımızda gerçekten de sinyal

konusu olan bir uydu alıcının hassasiyetini

diğerleri onun kalitesini yarattıkları parazitle

kalitesi yükseldi. Hatta -15 dB değerinde bile

düşürmek. Telsiz operatörlerinin kullandığı

düşürürler. Bunu önlemek için ne yapabiliriz?

sinyal, doğrudan geldiğine göre daha iyiydi.
Bu bize, uydu alıcılarının da intermodülasyon
sorunundan bağışık olmadıklarını ispatladı.
Yine de, şunu belirtmek gerekir ki, Hotbird üzerinde bu davranışı gösteren tek
sinyal buydu. Tüm diğerleri (ilk sinyal kalitesi
%60’ın üzerinde olanlar) başlangıçtaki kalitelerini korumaya devam ediyorlar ve hatta
zayıﬂatmayı yükselttikçe kötüleşiyorlar.
Yani, uydu alıcısı girişine bir zayıﬂatıcı
koymak her zaman işe yaraması kesin bir
yöntem değil. Ama yine de eğer bir DXçiyseniz (ya da olmayı düşünüyorsanız) çekmecenizde bir zayıﬂatıcı mutlaka olmalı. Eğer
güçlü sinyallerle çevrelenmiş, zayıf bir sinyal
almak isterseniz ve elde ettiğiniz görüntü
yeterince istikrarlı değilse, çatıya çıkıp çanağınızla oynamadan önce uydu alıcınızın LNBIN girişine ayarlanabilir bir zayıﬂatıcı koymak
işe yarayabilir. Düğmesini çevirin ve sinyal
kalitesi göstergesini izleyin-bir süprizle karşılaşabilirsiniz!
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BEGINNER SECTION

Basic functions

Uydu alıcıları için temel
kullanım kitapçığı
Heinz Koppitz

Kullanım kitapçığı olmayan ucuz bir uydu alıcısı aldığınız veya cihazınızın kullanım kitapçığını kaybettiğiniz durumlar sık sık başınıza gelir. Böyle zamanlarda alıcınızı nasıl kullanacağınız
da bir sorun olur bir anda. Her gün aldığımız düzinelerce elektronik postada okurlarımız yeni
kanalları uyduda nasıl bulacaklarını, ya da kullanım kitapçığı olmadan mevcut kanalları nasıl
sileceklerini, yada sıralayacaklarını soruyorlar.
Bu makalede sizlere uydu alıcınızın temel
fonksiyonlarını nasıl kullanabileceğinizi açıklayacağız. Makaleyi okuduktan sonra, daha
ayrıntılı özellikleri bile, en azından deneme
yanılma yoluyla kullanabileceksiniz.
Uydu alıcıları televizyon ve radyo sinyallerini almak üzere tasarlanmışlardır. Doğal
olarak bir televizyona bağlanmaları gerekir,
ekran üstü yazılarını okuyabilmek için bu
zorunludur. Doğrusunu söylemek gerekirse,
ön panelleri genellikle iyi donatılmamış olur ve
sadece bi kaç düğme ve bir gösterge yer alır.
Sadece çok az sayıda birkaç uydu alıcısı gösterge ekranından kanal isimlerini gösterebilir;
hatta bazen ön panelinde gösterge olmayan
uydu alıcılarıyla bile karşılaşabilirsiniz. Yani
eğer bir radyo tutkunuysanız, dinlediğiniz
kanalı görebilmek için çoğu uydu alıcısında
televizyonunuzu da açmak zorundasınız.

Ön panellerin tasarımı
genellikle çok basittir
Bazı uydu alıcılarda uzaktan kumanda olmadan cihazı kullanabilmenizi sağlamak üzere
ön panele bir grup düğme yerleştirilir. Ama
bunlarda uzaktan kumandadaki düğmelerin
kopyasından başka bir şey değildir. Bunun
tek farkı bazı uydu alıcılardaki açma kapama
düğmesidir. Bazen bu açma kapama düğmesi
arka panele taşınır. Diğer düğmeler ise kanal
ileri/geri ve bazen de ses açma/kapama düğmeleridir. Bazen ana menüye girebilmek için
bir düğme bulunsa da, genelde pek bir işe
yaramaz; çünkü alıcının ön panelinde numerik
tuşlar bulunmaz ve bu nedenle çoğu menüde
bunu kullanamazsınız.

- Radyo bağlantısı için ses sinyali kırmızı ve
beyaz RCA kablolardan (Stereo) yapılır
- Bilgisayar bağlantısı için 9 pinli RS 232
arabirimi kullanılır.
- Bazen açma kapama düğmesi de arka
panelde yer alır.

Scart çıkışı üzerinden
televizyon bağlantısını
yapabilirsiniz
Uydu alıcınızı IF girişi üzerinden antene
bağlayıp Scart çıkışıyla TV bağlantınızı yaptığınız anda, cihazı açıp ekran üzerinde görüntü
elde edebilirsiniz.
Eğer eski bir TV kullanıyorsanız, ve bunun
Scart bağlantısı veya video girişi yoksa, alıcınızı sadece alıcının RF çıkışı üzerinden
bağlayabilirsiniz. Bu durumda önce TV’nizde
video kanalını ayarlamanız gerekir (Avrupa’da
genellikle UHF 38. kanal). Bazen uydu alıcının
modülatörüyle televizyonunki farklı olur ve
böyle durumlarda alıcıyı doğru ayarlayabilmek
için başka bir TV kullanmanız gerekir.
Scart ve video girişi daima bir görüntü almanızı sağlayacaktır ve eğer biraz da şanslıysanız
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Genellikle, yeni bir sistem kurulumu yapılmasını tavsiye ederiz. Bu işlem, uydu alıcınızı
gerektiği şekilde ayarlayabilmenizi ve yeni
kanalları da izleyebilmenizi sağlar; ama lütfen
cihazınızın özel fonksiyonlarına erişebilmek
için orijinal uzaktan kumandayı hem yanınızda bulundurmanız gerektiğine dikkat edin.
In general we recommend that you perform a
complete new system setup, this helps
Ana menüye girebilmek için, uzaktan kumandanızda üzerinde “Menu” veya “Setup” yazan
düğmeyi bulun. Bazen OK düğmesine bastığınızda da menü
ekrana gelebilir.
Kurulum işlemleri temelde bütün
uydu
alıcılarında
aynıdır, ama bazı
temel menü girişleri farklı isimler
alabilir.
1. Arama (uyduların ayarlanması,
transpondörlerin
seçilmesi,
kanal
araması)
2. Düzen (anten,
t r a n s p o n d ö r l e r,
kanalların gruplanması/sıralanması/
silinmesi)
3. Temel ayarlar
(dil, video çıkışı,
saat ayarı, PIN)

Basit bir uzaktan
kumanda

Bütün mevcut bağlantılar
arka panelde yer alır
Bütün uydu alıcılarında benzer olan bir
husus vardır, neredeyse mevcut bütün uydu
alıcıları bağlantıları (bunlar da artık standart
haline gelmiştir) arka panelde yer alır. Normalde, sadece sinyal girişinin olması ve video
çıkışının bir televizyona bağlanması alıcıyı kullanmak için yeterlidir.
- Anten kablosunun genellikle IF input veya
LNB-IN yazılı sinyal girişine bağlanması gerekir.
- Scart bağlantısıyla TV bağlantısının yapılması gerekir (Avrupa’da)
- Tüm diğer bölgelerde sarı RCA bağlantılı
video çıkışını kullanabilirsiniz (örneğin, ABD)
- Bazı uydu alıcılarında UHF bandında RF
çıkışı da bulunur.

satın aldığınız uydu alıcının hafızasında yüklü
bir kanal listesi vardır ve hemen zap yapmaya
başlayabilirsiniz. Ancak, durum bu değilse ve
televizyonunuzda bazı tuhaf mesajlar görüyorsanız paniklemeyin, bazı uydu alıcıları ilk
kanalı gösterinceye kadar bi kaç saniye süre
geçebilir.

LNB ve Ses çıkışları için standart bağlantılar

Bilgisayar bağlantısı için çoğu uydu
alıcıda bulanan RS-232

Avrupa uydu alıcılarında ortak bir özellik:
TV ve VCR için SCART

UHF bağlantıları (sol tarafta)
Günümüzde nadir rastlanıyor,
S/SPDIF girişi ise daha yaygın

4. Bilgi (Durum bilgisi, fabrika sıfırlama,
yazılım güncellemesi, oyunlar)
İlk yapmanız gereken OSD (ekran üstü yazı)
dilini İngilizce’ye ayarlamak. Böylelikle uzaktan
kumanda üzerinde doğru düğmeleri bulmanız kolaylaşır, çünkü bunlar genelde İngilizce
olarak yazılmıştır. Üstelik, böyle yaptığınızda
karışıklıkların da önüne geçmiş olursunuz;
çünkü bazen menülerdeki yanlış çeviriler yanlışlıklara yol açabilir. Hatta el kitapçıklarında
bile bir çok çeviri yanlışlıkları olmaktadır ve
bu da acemilerin ne söylenmek istediğini anlamakta zorlanmasına neden olmaktadır.
OSD dilini ayarladıktan sonra; saat ayarı,
video çıkışı gibi diğer temel ayarlarının da
yapılması gerekir. Bazı uydu alıcıları bu menülere girmek istediğinizde şifre sorar, bu da
genellikle 0000 veya 1234 olur.
Bir sonraki adımda sıra temizliğe gelmiştir.
Eğer kullanılmış bir uydu alıcısı aldıysanız, yüzlerce eski kanal karşınıza çıkar; ama yeni uydu
alıcılarında bile hafıza eğer yüklü geliyorsa,
gereksiz kanallar olabilir. Bu durumda tam bir
fabrika sıfırlaması yapmak çok işe yarayabilir.

Fabrika sıfırlaması
genellikle her uydu
alıcısında vardır
Fabrika sıfırlaması neredeyse tüm uydu alıcılarında bulunur ve sadece kanal verilerini
ve kullanıcı ayarlarını sıfırlar; transpondör ve
uydu bilgilerine ise karışmaz; çünkü bunlar
olmadan uydu alıcısı zaten bir işe yaramaz.
Ancak, uydu alıcının birkaç ay hatta birkaç yıl

önce üretilmiş olabileceğini düşünürsek, hafızada yüklü transpondör verilerinin çok güncel
olmayabileceğini ve yeni transpondörler eklemek zorunda kalabileceğini de göz önüne
almak gerek. Bu değişiklikleri www.satcodx.
com adresindeki SatcoDX listelerinde bulabilirsiniz.

Kanal araması yaparken
“sadece FTA” seçeneğini
işaretleyin
Eğer üzerinde CI yuvası ve kart okuyucu
olmayan şifresiz (FTA) bir uydu alıcınız varsa,
kanal aramasını sadece şifresiz kanaları alacak
şekilde “sadece FTA” şeklinde ayarlamak çok
faydalı olacaktır. Bu sayede kanal listesini
kontrol altında tutabilirsiniz ve eğer birkaç
farklı uydu üzerinde arama yapıyorsanız, alıcınızın kanal hafızasının istemediğiniz şifreli
kanallarla dolmasını da engellersiniz. Çünkü
çoğu uydu alıcının kanal hafızası 3000 TV ve
1000 radyo şeklindedir ve şifresiz kanallar için
zaten kısıtlı olan yeriniz bu şekilde ziyan olmamış olur.
Şu anda en önemli fonksiyonları ayarlamış
durumdasınız ve artık uydu alıcınızın spesifik
ayarlarıyla ilgilenebilirsiniz.

Bilgisayar ve İnternet
kullanarak Uydu alıcınızı
Güncelleyin
Alıcının kanal listesini bilgisayar üzerinden
düzenlemek, cihazın kendi üzerinde yapmaktan çok daha avantajlıdır. Bilgisayarınızı

RS232 kablasu kullanarak bilgisayara bağlayın
ve SetEdit veya üretici firmanın bu işe yarayan başka bir programıyla ayarları istediğiniz
gibi düzenleyin. Bu programların bazıları SatcoDX gibi listelerden doğrudan cihaza yükleme
yapabilme gibi özelliklere sahip olurlar.
Hemen hemen bütün üreticilerin internet
üzerinde bir ana sayfası vardır ve bu sayfalara
göz atmak her zaman işe yarar. Eğer satın aldığınız cihazın internet sayfasını bulamıyorsanız,
internet arama motorlarını kullanabilirsiniz.
Örneğin Google veya Wikipedia işinize yarayabilir. Normalde üreticinin ismini yanında .com
uzantısıyla veya ülke kısaltmasıyla birlikte girdiğinizde aradığınızı hemen bulursunuz.

Uydu alıcının yazılımını
güncellerken dikkatli olun
Son olarak çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum: üreticiler zaman zaman cihazlarındaki
sorunları gidermek ya da yeni özellikler eklemek için yazılım güncellemleri yayınlarla. Eğer
şanslıysanız uydu alıcınız bu güncellemeleri
uydudan indirip otomatik olarak yazılım güncellemesi yapabiliyordur. Ama eski modellerin
çoğu bu seçeneği sunmaz. Üreticinin web sayfasından yazılımı indirip bilgisayarınızın RS232
bağlantısı üzerinden bu güncellemeyi yapmanız gerekir. İşte bu işlem sırasında üreticinin
web sayfasında yaptığı bütün bilgileri dikkatle okuyun ve tam olarak sizin kullandığınız
modelle uyumlu bir güncelleme yaptığınızdan
emin olun. Eğer yanlış bir yazılım yüklerseniz,
uydu alıcınızı işe yaramaz hale getirebilirsiniz.
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Uydu Alıcısı

TEST REPORT

Technisat Digit 4S

Her işin Ustası
Alman Technisat firması müşterilerine daima

kezimize

kolay kullanımla, güçlü uydu alıcıları sunmayı

teslim edince, Technisat’ın bu kez de sözünü tutup

amaçlamıştır. Birkaç gün önce, kargo test mer-

tutmadığını bir kez daha kontrol etmek istedik.

İlk olarak alıcının küçüklüğüne

firmanın Digit 4S model uydu alıcısını

bu

temini de kullanabilirsiniz, bu

önlemek

sistemde ASTRA 19.2° doğu ve

daha önceki sayılarında tanıt-

205x130x3-

için elinden geleni yapıyor ve

HOTBIRD 13° doğu uydularından

tığımız bu özellik uydu alıcının

5mm. Bu küçüklüğünden dolayı

yeni Digit 4S’de bu anlamda bir

hafızaya yüklü 370 kanal bulu-

ASTRA1 19.2° doğu, ASTRA3A

çok narin, çok zarif görünüyor ve

istisna değil.

nuyor. Burada bilmeniz gereken,

23.5° doğu, HOTBIRD 13° doğu

bu kanal listesini doğrudan uydu

ve ASTRA2 28.2° doğu uydula-

açtı-

üzerinden güncelleyebilirsiniz ve

rını aynı anda almanızı sağlıyor

ğınızda, güzel tasarlanmış bir

listenizde aktif olmayan kanal

DisiCon LNB serisi desteği var

gibi bir sorunla karşılaşmazsı-

(tek kablolu çözüm) Dahası, C-

nız.

band ve dairesel polarizasyonlu

dikkatinizi
Kabinin

çekmek

boyutları

istiyoruz.

sat

yıllardır

sıkıntıları

müşterilerinin

yaşamasını

bu küçük boyutlarıyla herhangi
bir rafa kolayca yerleştirilebilir.

Uydu

alıcısını

ilk

kez

Objektif olmak gerekirse, eli-

kurulum sihirbazı ekranda beli-

mizdeki modelde, rakip ürün-

riyor ve kullanıcıya zaten kolay

lerde

bağlantı

anlaşılır kurulum sürecinde yar-

boyutlarını

dımcı oluyor. İlk olarak, size

düşündüğümüzde, firmanın elin-

mevcut OSD dillerini gösteriyor:

den gelenin en iyisini yaptığını,

İngilizce, İtalyanca, İspanyolca-

mümkün olduğunca fazla bağ-

,Yunanca,

lantı

Türkçe,

yok,

olduğu
ama

kadar

cihazın

yerleştirdiğini

ve

önemli

Almanca,
İsveççe,

Fransızca,
Portekizce,

bağlantıları eksik bırakmadığını

Farsça, Lehçe, Çekce, Macarca

da söylemeliyiz. Digit 4S şifresiz

ve Felemenkçe. Yani bu cihazda

FTA bir uydu alıcısı olduğu için,

anlayacağınız bir dil seçeneği

üzerinde modül yuvası veya kart

mutlaka vardır.

sahip olması. TELE-satelliten’in

LNB değerleri de hafızaya yüklü
Şimdi artık alıcınızın kullanıma

geliyor ve eğer S-band antenine

söyleyebiliriz.

bağlamak isterseniz, bunun için

Video çıkış sinyali veya size özel

gerekli LOF değerlerini elle de

DiSEqC parametreleri gibi seçe-

girebilirsiniz.

hazır

olduğunu

nekler 6 bölüme ayrılmış olan
ana menüde yapılabilir. Digit 4S

Technisat, bu uydu alıcısına

CVBS,RBB ve S-Video çıkışını

5000 kanallık bir hafıza yerleş-

destekliyor ve PAL ve NTSC sin-

tirmiş, bu geniş hafıza, hareketli

yallerini işleyebiliyor.

bir motor sistemine bile bağ-

okuyucu yok. Uzaktan kumandası, son derece kullanışlı, harf-

Anten konfigürasyonu ilk aya-

leri okunaklı ve tuşlara rahatça

rında

ulaşılabiliyor. Genel olarak bakıl-

ASTRA VE HOTBIRD uydularına

dığında,

işçiliği

göre ayarlanmış. Başka uyduları

oldukça iyi. Cihazla birlikte gelen

da izlemek istiyorsanız, ya da

uydu

alıcının

Avrupa’da

yaygın

olan

kullanım kitapçığı, cihazın satıl-

özel DisEqC parametreleri kulla-

dığı ülkenin diline uygun olarak

nıyorsanız, kurulum sırasında bu

basılıyor.

ayarları kendiniz girebiliyorsunuz. Son olarak, cihaz uydu üze-

Günlük
kullanım
Sizi

lansa şifresiz bir uydu alıcısı için

rinden yazılım güncellemesi olup

umutsuzluğa

düşürecek

yeterli olacaktır.

olmadığını kontrol ediyor ve daha

Hafızaya yüklü uydu listesi çok

sonra kullanıcıya tüm kanallar

güncel değil, ve 20 Avrupa uydu-

başlattığımızda, biraz umutsuz-

Otomatik

kanal

taramasını

cihazdan

ya da eğer isterse sadece şifre-

sunu içeriyor. Ancak kullanıcı, 13

daha can sıkıcı ne olabilir, ya da

siz kanallar için tarama yapma

uydu daha ekleyebilir. Digit 4S

luğa kapıldık, çünkü ne kadar

yeni bir uydu alıcısını kurmak ve

seçeneği sunuyor.

DiSEqC 1.0, 1.2 ve 1.3 (USALS)

doğru da çalışsa, çok yavaş ve

desteğine sahip. İyi olan, Tech-

Digist 4S’nin ASTRA1 uydularını

nisat

taraması yaklaşık 7 dakika sürdü.

kadar

karmaşık

bir

koca bir kullanıcı kitapçığını okumaktan daha eğlenceli? Techni-

Tercih ederseniz, ISIPRO sis-
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Multytente

desteğine

80 transpondörlük bir uydu tara-

de

ması 8.5 dakikaya yakın sürdü

kanal arasındaki geçiş hızı ki bu

ve bu da hiç öyle rekor sayılacak

da bir saniyenin çok altında! Her

bir hız değil doğrusu. Neyse ki,
kanal tarama özelliği çok önemli
değil, çünkü ISIPRO özelliği kul-

farklı transpondörlerdeki iki

TECHNIC

Manufacturer

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

kanal değişikliğiyle uydu alıcısı

Homepage

www.technisat.com

bir info çubuğu da ekrana getiri-

Fax

+352-710-707959

DATA

yor. Bu biraz fazla şişkin de olsa,

Contact

international@technisat.com
Digit 4S

lanılabilir ve bu da önce kanal

EPG verilerinin yanı sıra izle-

Model

taramanıza

bırakmadan

diğiniz kanal hakkında pek çok

Function

Dijital FTA Uydu Alıcısı

güncel bir kanal listesini size

önemli bilgiyi de içeriyor (Tele-

Channel memory

5000

sunar.

text, AC3 ses, alt yazı vs. ).

Satellites

33

gerek

İleri

seviyedeki

kulla-

nıcılar için PID değerlerini elle
girmek de mümkün.

Diğer uydu alıcılarıyla karşı-

Symbol rates

1-45 Ms/sec.
yes (tested with 1,327 Ms/s)

laştırıldığında, Technicast Digit

SCPC compatible

DIGIT 4S’nin bir diğer özelliği

4S EPG fonksiyonları gerçekten

USALS

yes

de otomatik EPG taraması. Bu

mükemmel bir cihaz olarak öne

DiSEqC

1.0 / 1.2 / 1.3

özellik sayesinde cihaz mevcut

çıkıyor. Halbuki, diğer pek çok

Scart connectors

2

bütün

uydu alıcısı bu konuda bizde

EPG

kanallardan

verisini

seçtiğiniz

indirerek

hafızaya

hayal kırıklığı yaratmıştı.

alıyor ve eğer ZAP yaparken

Audio connectors

2 x RCA

UHF Modulator

no

0/12 Volt output

no

EPG bilgilerini de açık tutarsa-

Digit 4S’de kullanılan tuner

nız, bunları da büyük bir hızla

çok hassas ve C/N değeri 4-5 dB

Digital audio output

yes (optical and coaxial)

görmüş oluyorsunuz.

arasındaki sinyalleri sorunsuzca

EPG

yes

işleyebiliyor. Dahası, son derece
Ayrıca günlük kullanımda da,

düşük, sembol hızlarındaki SCPC

cihaz çok iyi bir izlenim bırakıyor.

sinyalleri de hiç problem olmu-

OK tuşuna bastığınızda,kanal lis-

yor. PAS12 45° doğu üzerindeki

tesi açılıyor. Kanal listesi güzel

test transpondörümüz 1320 Ks/s

tasarlanmış ve EPG bilgisini de

sembol hızıyla başarılı bir şekilde

gösteriyor (tabi kanal bunu da

işlendi.

yayınlıyorsa).

Tabii

ki,

C/Ku-Band compatible yes
Power supply

180-250 VAC, 50 Hz

kanal

listesini sadece favori kanallar

30 zamanlı saat ve dahili Tele-

olacak şekilde ayarlayabilir veya

text dekoteri bu uydu alıcısının

içeriklerine göre favoriler şek-

mükemmel portresini tamamla-

linde düzenleyebilirsiniz.

yan unsurlar olarak göze çarpı-

Yine bir diğer önemli özellik

Kurulum Sihirbazı

Bilgi Çubuğu

Anten Kurulumu

Ana Menü

EPG

Kanal Arama

yor.

Uzman görüsü
+
Technisat Digit 4S kullanımı çok kolay; ama bir o
kadar da güçlü bir uydu alıcısı; hayatında hiç uydu
alıcısı görmemiş biri bile kolayca öğrenebilir. Sağlam
işleyişi ve iyi düşünülmüş özellikleriyle ideal bir aile
uydu alıcısı. Küçük hacmini de düşünürsek, tatile

Thomas Haring
TELE-satellite
Test Merkezi
Avusturya

çıkarken kampa Digit 4S’yi de götürebilirsiniz.

Yok
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Uydu alıcısı

TEST REPORT

Matrix Java

Testimizde, kör-tarama özelliğini aktiﬂeştirerek yaptığımız
tarama oldukça hızlıydı. Bulunan sembol hızları, olması gerekenden biraz daha yüksek (artı
7) görünüyordu. SatcoDX Uydu
listeleriyle küçük bir farklılık söz
konusu yani. Matrix Java’yı PalapaC2’de (113.0D) test ettik ve
tüm aktif transpondörleri bulamadığını gördük; bazı güçsüz
sinyalleri atlayabiliyordu.

İnce Bir Kör-Tarama
FTA Uydu Alıcısı

Sonuç

Endonezya’nın Jakarta kentinde faaliyet gösteren PT Stella
Satindo firması Matrix markasıyla çok geniş bir yelpazede uydu
ekipmanı üretiyor. TELE-Satellite’in Endonezya bürosu firmanın
Matrix Java modeli uydu alıcısını test etme imkanı buldu.
Alıcı son derece şık bir görünüme sahip: Gümüş renkli kabin
ve siyah ön panel oldukça güzel
bir duruyor. Kanal göstergesinin
yanında sinyal seviyesini gösteren bir LED var. Ön panelin sol
tarafında bir açma kapama düğmesi yerleştirilmiş, sağ taraftaki
altı küçük düğmeyi kullanarak
alıcının tüm menü işlemlerini
gerçekleştirmek mümkün. Menü
ve OK düğmeleriyle kanal ileri/
geri düğmeleri bu grup içinde yer
alıyor. Uydu alıcısıyla birlikte RF
ve AV RCA kabloları da geliyor.

Günlük
Kullanım
Matrix Java, 4 uydu üzerindeki
radyo ve TV kanalları hafızasına
önceden yüklenmiş olarak geliyor ve Endonezya’da yaygın bir
sistem olan tek çanakta 4 LNB
konfigürasyonuna
da
hazır.
DiSEqC 1.0 protokolüyle kontrol edilen bu sistemle PalapaC2
(113.0D),
Telkom1(108.0D),
Asiasat3S(105.5D) ve Asiasat2(100.5D) uydularını izlemek
mümkün.
Kanal geçişlerinin hızlı olması
bizi oldukça memnun etti. Seçtiğiniz kanalın görüntüsünün

+

ekrana gelmesi sadece bir
saniye alıyor. Info düğmesine
bastığınızda seçtiğiniz kanala
ait tüm teknik parametrelere
ulaşabiliyorsunuz. Görüntü ve
ses PID’leri teletext gibi bilgiler de buna dahil. Tüm bilinen
LOF değerleri destekleniyor ve
yaygın olmayan değerler de elle
girilebiliyor. Ku, C ve S bantlarında istediğiniz değeri elle girebiliyorsunuz. Universal LNBF,
DiSEqC 1.2 ve USALS desteği ise
bulunmuyor.
Bir S bant uydusu olan 107.7
D Cakravarta uydusu üzerinde
yaptığımız bir test sırasında
Matrix Java hiç sorun çıkarmadı
ve Ku band uydusu 91.5 D Measat1’de aynı şekilde sorunsuz bir
şekilde test edildi. Tabii ki, bu iki
uydu üzerinde şifreli kanallar da
var, Matrix Java ise sadece şifresiz yayınları alabilen bir FTA
uydu alıcısı.

Kör-Tarama
Maalesef, Matrix Java hafızasında transpondör listesi yüklü
olarak gelmiyor. Tabii ki, körtarama özelliğinin olması, bu
kusuru affettiriyor. Kör-tarama
işlemlerinin iki adımı vardır.
Birincisi aktif transpondörleri

bulmak, ikincisi ise, bu transpondörler üzerindeki kanalları
bulmak.

TECHNIC

Kör tarama özelliğiyle kanal
listelerini kolayca güncelleyebiyor ve bu nedenle elle kanal
girme gereği ortadan kalkar.
Matrix Java, acemiler için ekonomik bir çözüm, feed avcıları
için ise ikincil uydu alıcı olarak
iyi bir alternatif.

Manufacturer

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

DATA

Website

www.stella.co.id

Phone

+62-21-54373829

Fax

+62-21-54373833

Email

sales@stella.co.id

Model

Matrix Java

Function

Kört Tarama Şifresiz Uydu Alıcı

Channel Memory

1000

Satellites

no

Symbolrate

2 - 45 Mbps

DiSEqC

1.0

22 kHz switch

yes

USALS

no

Programmable 0/12v

no

Scart connectors

no

V/Audio Output

3 X RCA

Digital Audio Output

no

Color systems

PAL, NTSC

S-VHS Output

yes

RF Modulator

yes (ﬁxed VHF: 210 MHz)

SCPC Compatible

yes

EPG

no

Teletext

no

Power Supply

80 - 270 VAC

Power Consumption

20 W (max.)

Uzman görüsü

Hızlı Kör-tarama özelliği

-

Universal Ku-bant LNBF, DiSEqC 1.2 ve USALS
özelliklerinin olmaması.
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Vincent Witjhun
TELE-satellite
Test Merkezi
Endonezya

Endonezya dilinde Ana Menü

Arama Menüsü

Pratik Öneriler

SATELLITE RECEPTION

C-Bant ve Ku-Bant
Mercek Altında
Konserve Kutusundan
Feed
Ingo Salomon
Bir konserve kutusu ne işe yarar? Ya da şöyle soralım: kutuyu bir konserve açacağıyla açın, içindekileri çıkarın ve öğlen yemeğinde afiyetle yiyin,
boş kutuyu temizleyin ve bunu bir feed yapmak için kullanın. Elinizdeki şey
ısıtma sistemlerinde kullanılanlara benzer mağazalarda satılan bakır bir tüptür
ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Hem C-bandında hem Ku-bandında yayın
yapan pek çok uydu var. Yeterince büyük bir
anteniniz varsa, sisteminizi her iki frekans
türünü de alacak şekilde geliştirmek çok uzun
bir işlem değil.
İşe 65mm çapında bir konserve kutusuyla
başlayabilirsiniz. Her iki uçtaki kapakları çıkarın. Kutunun yan tarafına 20mm bakır bir tüpün
girmesine yetecek büyüklükte bir delik açın.
90° bakır dirsek bunun ardından kutunun içine
takılabilir. Tüpün diğer ucu Ku-band LNB’ye
gidecektir. Önemli: bakır tüp 80 mm’den daha
uzun, çapı ise 17mm’den daha geniş olamaz
ve bu frekans alımı için gereklidir. Frekans ne
kadar yüksek olursa, çapın da o kadar küçük
olması gerekir.
Bu el yapımı parçayı yerine yerleştirmek
keyiﬂi bir duygudur. C-band LNB ilk olarak
güney Afrika’daki 72° doğu PAS4 uydusu gibi
bir C/Ku-band uydusuna çevrilmelidir. Konserve kutusu daha sonra C-band feedi üzerine
yerleştirilir ve C-band sinyali en yüksek noktasına ulaşıncaya kadar yavaşça çevrilir. Kutudan çıkan bakır tüpü kullanarak yayın aldığınız
için biraz kayıp tabii ki olacaktır, ama kutuyu
çevirerek en küçük sinyal azalması seviyesini
bulabilirsiniz.
Sonra, Ku-bant LNB’Yi bakır tüpün dışarıda
kalan ucuna yerleştirin ve en iyi sinyal seviyesini yakalayıncaya kadar çevirin. Son olarak,
bir DiSEqC anahtarı ekleyin ki uydu alıcısına
giden sadece bir kablonuz olsun. Artık alabildiğiniz kanal sayısını ciddi bir harcama yapmadan önemli miktarda artırdınız: C-bant LNB
45 Euro (17K), Ku-bant LNB 20 Euro (0.4 dB)
ve çoğu ufak tefek işler yapan kişilerin elinde
zaten olan ve 5 Euro’yu geçmeyen bazı aksesuarlar.
Not: Doğal olarak, bu kombinasyon sinyal
seviyesini özel bir feed ile karşılaştırıldığında
yalnızca bir frekans aralığı yönünde azaltacaktır. Ama bu kayıp yaklaşık %10 ile sınırlıdır.

Pas4 uydusunda C-bant yayınından kareler….

...ve aynı uyduda Ku-bant yayını
Eski konserve kutusuna yukarıdan bakış.
Klips daha sonra Cbant feedini sabitlemek için kullanıldı

Bu bir konserve kutusuydu! Ku-bant LNB
90°’lik
dirsek
tüpe
takıldı
Bitmiş C/Ku-bant
tutacağı

C/Ku bant uyduları
bu bölgelerde minimum 42 dBW yayın
yaparlar. Bu noktaların merkezlerinde 261
şifresiz kanal alınabilir. Diğer bölgelerde
bu sayısı 33’e kadar
düşer
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Dijital/Analog TV, Uydu ve Kablo Sinyal Analizörü

Promax TV Explorer

Küçük Hepsi bir Arada Analizör
Büyük, Ağır ve Pahallı: bir sinyal analizörünün
adı geçtiğinde bunlar akla ilk gelen kelimelerdir. İspanyol Promax firması bunun bir zorunluluk olmadığını artık ispatladı. Kısa bir sure önce
firmanın en yeni modeli Prodigi 5 TV Explorer’ı
duyunca, hemen test için bir numune istedik doğal

olarak. Beklediğimiz paket sadece bir kaç gün
sonra kapıya geldi. Paketi hemen açtık ve 23x16x7.6 cm boyutlarındaki analizörü masaya koyduk.
Gözlerimiz iki kat daha büyük sinyal analizörlerine
alışkındı ve üstelik 1.9 kg’lık ağırlığıyla kuş tüyü
kadar da hafifti.

tan sonra, tüm kullanıcılar alıcının üzerindeki tuşların temel
özelliklerini rahatça anlayacaklardır. Tuşların üstündeki kolay
okunur açıklamalar da bu işi
ayrıca kolaylaştırıyor. Eğer TV
Explorer’ın bütün özelliklerini
öğrenmek ve ondan tam olarak
faydalanmak istiyorsanız “yaparak öğrenmek” zorunda kalacaksınız; çünkü el kitapçığında
akla gelebilecek çoğu detay soru
yanıtsız bırakılmış.
Hiç şüphesiz ilk adım, ölçmek
istediğiniz sinyal türüne karar
vermektir. Bundan sonra spektrum analizör ekranına bakmalısınız. Analog terestriyel sinyaller
ve DVB-T ve DVB-C sinyallerinde
aktif sinyaller ekran üzerinde
tepe noktaları olan hemen göze
çarpıyor. Uydu izleme modunda,
doğru
anahtar
voltajını
ve
DiSEqC parametrelerini seçmek
gerekiyor. TV Explorer 5V, 13V,
15V, 18V, 24V ve 13V ve 18V
çıkışın 22 kHZ sinyaliyle birlikte
verebiliyor. Gerekli olduğunda
analizör harici bir güç kaynağına
bağlanabiliyor.

Promax’tan beklediğimiz gibi
cihazın işçiliği çok iyiydi ve bizi de
fazlasıyla tatmin etti. Kasa plastik ile kaplanmış ve bu sayede
hem darbelere karşı korumalı,
hem de kolayca yerleştirilebilmesini sağlıyor. Paketten ayrıca
plastik bir taşıma çantası çıkıyor; bu çanta da cihazı nem ve
kirden korumaya yarıyor. Bir güç
kaynağı, bir araç şarj kablosu ve
çeşitli adaptör fişleri ile İngilizce,
Fransızca ve İspanyolca hazırlanmış kullanıcı kitapçığı da kutudan
çıkan diğer şeyler arasında.
Son
derece hafif olmasına
rağmen, Prodig-5 dahili Li-pili ile
üç buçuk saat elektriğe bağlanmadan çalışabiliyor; yani bu süre
boyunca adaptöre de ihtiyaç
duymuyorsunuz. Bu sure cihazın
iri yarı benzerleriyle karşılaştırıldığında olağanüstü sayılacak
derecede kısa.

Ön panelde 5 inçlik renkli bir
TFT ekran, dört durum LED’I,
yukarı/aşağı/sağ/sol ok tuşları
artı analizatörün çeşitli fonksiyonlarını control etmek için 12
tuş bulunuyor. Doğal olarak,
tuşlar içlerine nem ve kir sızmayacak şekilde tasarlanmış. Bir
ayar düğmesi kullanılarak, hem
cihazı açıp kapayabiliyorsunuz;
hem de frekansı ayarlayabiliyorsunuz. Anten bağlantısı cihazın
üst kısmına yerleştirilmiş ve yalnızca uydu sinyalleri için değil,
terestriyel ve kablo yayınları için
de kullanılabiliyor. Üretici ayrıca
cihazın sol tarafına bir scart
bağlantısı koymuş ve ekrandaki
sinyal bu bağlantı üzerinden
aktarılabiliyor; bunun dışında
harici sinyaller de cihaza aktarılabiliyor. Arka paneldeki RS-232
arabirimi ölçüm sonuçlarını bilgisayara aktarmak için kullanılıyor; bunun için gerekli yazılım
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da cihazla birlikte geliyor. Maalesef, kullanıcı kitapçığı çok detaylı
değil ve sadece cihazın nispeten
daha önemli özellikleri hakkında
bilgi veriyor.

Günlük
Kullanım
Promax, yaygınlaşan dijitalleşme salgınından yararlanmak
istemiş ve alıcının DVB-s, DVB-C
ve DBV-T uyumlu olmasına özen
göstermiş. Bunun dışında analog
terestriyel bir tuner de var ve
PAL, NTSC ve SECAM standartlarını destekliyor. OSD (ekran üstü
yazı) İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca,
dahili bir ışık algılayıcısı otomatik olarak ekranın parlaklığını ve
kontrastını okunabilirliğini maksimum seviyede tutabiliyor.
El kitabına şöyle bir göz attık-

TV Explorer, LNB veya multiswitch’in ne kadar güç çektiğini de
gösterebiliyor, bu bizim dikkatimizi çeken bir özellikti. Cihazın
DiSEqC 1.0 protokolü çok beslemeli sistemlerde ve DiSEqC 1.2
motorlu antenlerde kullanılabiliyor. DiSEqC 1.1 ve 1.3 (USALS)
protokolleri maalesef desteklenmemiş.
TV Explorer’ın spektrum ekranı
de iki farklı moda sahip. Birincisinde ekran yavaş bir hızda her
zayıf sinyali göstermeyebilen
daha yavaş ölçümle alınmış genel
bir görüntü veriyor. Ayarlama
modunda, spektrum ekranı başlangıçta oluşturuluyor ve daha
yüksek hızlarda güncelleniyor ve
böylece kesin ayarlamalar için
daha ideal bir seçenek oluyor.
Ayrıca sinyal gücü seviyesi sesli
olarak da gösterilebiliyor. Yön
düğmeleri kullanılarak belirli frekans aralıklarını veya sinyal gücü
ekranının y eksenini büyütmek
de mümkün.
İlk ayarlamaların ardından,
daha sonra yakından incelemek
üzere ilk frekansı da seçebilirsiniz. Frekans seçimini kontrol

düğmesi ile veya doğrudan 10
tuşlu numaratörde rakamı girerek yapabilirsiniz. Girdiğiniz frekans aşağı bağlantı frekansı veya
transpondör IF değeri olabilir.
Terestriyel sinyallerde yapmanız gereken sadece doğru kanal
numarasını girmekten ibaret.
Dijital modunda Scan tuşuna
basmanız TV Explorer’ın seçtiğiniz transpondör/frekans için
daha fazla bilgi aramaya başlamasını sağlıyor. Eğer söz konusu
olan analog bir sinyalse, cihaz
bunu tanıyor ve bir LED ışığıyla
gösteriyor.
Dahili bir analog uydu alıcısı
olmadığı için, terestriyel modunda
görüntüyü görmüyor, sesi duymuyorsunuz. Uydu modunda ise
sadece ölçüm bilgilerini görebiliyorsunuz. Bulduğunuz, dijital bir
transpondör ise, TV Explorer’ın
otomatik
tarama
fonksiyonu
çalışmaya başlıyor. Çok kısa bir
süre içinde, sembol hızı, FEC ve
diğer önemli transpondör bilgileri ekranda beliriyor. TV tuşuna
basıldığında, PMT’ler okunuyor,
kanal listesi ekrana getiriliyor ve
alınabilen ilk kanal ekrana geliyor. TV Explorer okunması kolay
bir bilgi çubuğu üzerinden yalnızca PID ve çözünürlük gibi verileri vermekle kalmıyor; ölçülen
fiili veri hızını, servis sağlayıcısını ve kanalın kullandığı şifreleme sistemini de gösteriyor
Bu sayede bulduğunuz uydunun hangisi olduğunu daha
çanağı ayarlarken anlayabiliyorsunuz. Başka türlü olsaydı, bulduğunuz frekansı tanımak için
www.satcodx.com gibi listelerden bulabileceğiniz frekans listelerini taramanız gerekirdi.
TV Explorer hasas kanal ayarı
için VBER, C/N, sinyal kuvveti,
MER ve CBER ölçümleri yapabiliyor. VBER ölçümü Viterbi hata
düzeltmesinden
sonra
hatalı
bitlerin sayısını, C/N (carrier-tonoise ratio) gürültü değerini gösterir. MER modülasyon hata oranı
ve CBER’de hata düzeltiminden
sonraki hatalı bit sayısının göstergesidir. Tüm bu veriler, kolay
bir grafik şeklinde görülebiliyor
ve diğer değerler de göstergenin
alt kısmına yakın minimize edilmiş olarak yerleştirilmiş.
İşleri daha da kolaylaştırmak
için kullanıcı, birkaç farklı uydu
profili (birkaç tane zaten programlı olarak geliyor) programlayabilir. Bu işlem, çok beslemeli
bir sistem kurulurken deneme
yanılma yöntemiyle zaman kaybetmenizi önlüyor; çünkü TV
Explorer yüklenmiş profillere
bakarak doğru DiSEqC, polari-

zasyon ve bant ayarlarını otomatik olarak yapıyor.
Bir analizör olarak kullanılmanın yanı sıra TV Explorer, feed
avcılığına düşkün DXçiler için de
ilgi çekici bir cihaz. Spektrum
göstergesini kullanarak, yeni
sinyaller çıkar çıkmaz bulunabilir
ve Autoscan fonksiyonunu yardımıyla tam olarak tespit edilebilir.
Görüntü ve ses dışında sinyalin
tüm önemli verileri; PID’ler FEC,
sembolhızı, çözünürlük, veri hızı,
TV Standardı, vs. ekranda görülebilir. Maalesef, MPEG 4:2:2
sinyalleri ile uyumlu değil. DVBT ve DVB-C sinyalleri ve analog
terestriyel sinyalleri de aynı
kolaylıkla bulunuyor ve profesyonelce işleniyor. Küçük TV explorer’ın yetenekleri bu sinyallerde
de sonsuz görünüyor.
TV Explorer’ı her yönüyle
test edebilmek için, bir USALS
antene bağladık ve çok şaşırdık.
Bu küçük ağırlığına ve boyuna
rağmen en zor ulaşılabilecek
noktalarda bile anten ayarında
çok iyi (bazı iri cüsseli arkadaşlarının tersine). Analizör DiSEqC
1.3 uyumlu olmadığı için USALS
özellikli bir FTA uydu alıcısı kullandık ve video sinyalini Scart
bağlantısı üzerinden analizöre
aktardık. Sadece tek bir tuşa
basarak ölçüm sonuçları ile
FTA uydu alıcısı arasında gidip
gelmek mümkün. Daha kolayını
da düşünemiyoruz.
Ayrıca, firmanın son derece
bilgili ve hızlı teknik destek ekibini de takdir etmek gerek. Kimliğimizi bildirmeden sorduğumuz
teknik bir soruya, istediğimiz
yanıtı, büyük bir memnuniyetle
belirletilm 24 saat içinde aldık.
Hiç şüphe yok ki: TV Explorer
gelecek günlerde TELE-satellite
test merkezinin tercihi olacak.
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Ölçüm Sonuçları

Hotbird (13◦ doğu) yatay
yüksek banttan bir görünüm

DVB-S modunda Sinyal göstergesi

TECHNIC
DATA

Manufacturer

Promax Electronica, S. A., Barcelona, Spain

E-mail

promax@promax.es

Tel

+34-93-260 20 02

Fax

+34-93-338 11 26

Model

Prodig-5 TV Explorer

Function

Dijital/Analog TV, Uydu ve Kablo Sinyal Analizörü

Frequency Range

Band 1: 45-865 MHz

Measurement Range

Terrestrial: 10-120 dBuV

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

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

Monitor

5” TFT Color Screen

Color Systems

PAL, NTSC, SECAM

TV Standards

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

QPSK Symbolrates

2-45 Msps

Power Supply

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

Operating Temperature

5-40°C

Uzman görüsü

Measurement Antenna align
Mode
Mode
(ms)

TV Explorer olağanüstü derecede pratik, hafif ve
kompakt bir analizör ve modern bir cihazdan bekleyeceğiniz tüm özelliklere sahip. Hiçbir dijital sinyalde
herhangi bir güçlükle karşılaşmıyor ve ayrıca analog
yer sinyallerini de tanıyabiliyor. Kullanımı kolay ve
mantıklı ve bu açıdan bir problemle karşılaşmanız
çok zor; ama böyle bir durumla karşılaşsanız bile,

Thomas Haring
TELE-satellite
Test Merkezi
Avusturya

üretici firmanın birinci sınıf teknik destek ekibi elinizin altında. TV
Explorer, yalnızca profesyoneller için değil, hobisi uydu olanlar için
de mükemmel bir alet.

-

Kullanıcı kitapçığı, TV Explorer’ın yalnızca temel fonksiyonlarına
yönelik genel bir özet veriyor. Firma kitapçık üzerinde biraz daha çalışmalı

Sembol hızı ve FEC değerlerinin otomatik olarak bulunması

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

210
264
440
242
462
510
632
932

122
188
114
90
138
228
280
257

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

144
348
348
416
600
610
714

144
144
348
228
224
352
470

TV Explorer spektrum analizörünün
örnekleme hızları
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Uydu Çanağı

Kuzey Amerika’da
Torodial Çanak

Bir çanak, Çok uydu
Eğer eski bir TELE-satellite dergisi okuruysanız,
Wave Frontier T90 Toroidal uydu antenini, ve bu
antenin özelliklerini biliyor olmalısınız. T90 üzerine daha önceleri kaleme aldığımız yazılarda
daima
Avrupa’da karşılaşılan
problemleri ele

T90 Anteni
Önce T90
bilmeyenler için
kısa bir giriş yapalım. WaveFrontier T90 sabit bir Ku-bant anteni.
Onu diğer sabit antenlerden
ayıran özelliği ise çok beslemeli
bir anten oluşu. Çok beslemeli
bir anten, birden fazla LNB’nin
monte edilebileceği bir antendir.
Tabii ki, standart bir sabit anten
üzerinde de değişiklikler yaparak birden fazla LNB takmak
mümkün; ama bu durumda
sadece bir LNB odak noktasını
görür. Diğer LNB’ler sağ veya
sol yanda kalırlar ve merkezdeki
LNB kadar güçlü sinyal almazlar. Bu yöntem her ne kadar işe
yarasa da, merkezdeki LNB’nin
sağına ya da soluna en fazla
bir LNB yerleştirmek mümkün
olur, çünkü merkezden uzaklaştıkça sinyal kaybı aşırı değerlere
ulaşır. Standart bir çanağın yansıtıcısı gelen uydu sinyalini tek
bir noktaya odaklar.
Toroidal çanağın yansıtıcısı
ise, sinyali tek bir noktada değil,
odak hattı üzerine toplar. Bu
odak hattı üzerine takılan bir
LNB, uydu tarafından merkeze
yerleştirilmiş gibi algılanır. İşte
T90 anteninin güzelliği de budur:
üzerine birkaç LNB’nin monte
edilebileceği bir ray aksamı
vardır. Ray, 40 derecelik bir
yay üzerindeki uyduların alınabilmesine olanak sağlar. Anteni
kusursuz bir şekilde yerleştirilmiş bir ayak üzerine monte eder
ve mountu da sağlam bir şekilde
sabitlerseniz, yapmanız gereken çanakla sadece bir uyduyu
bulmaktır, diğer uydular kendiliğinden bulunur. Ray üzerindeki
cetvelleri kullanarak diğer uydular için LNB’leri kolayca ayarlayabilirsiniz. Örneğin ilk anten
91 derece batıda ve ikinci anten
97 derece batıda ise, çanağı 91
derece batı uydusuna göre ayarlayıp daha sonra ikinci LNB’yi ray

almıştık. Bu antenin kapasitesi Kuzey Amerika’da
hiç test edilmemişti. Bazı araştırmalar sonucunda
T90’ın Kuzey Amerika’da kullanılmakta olduğunu
öğrenince, oradaki performansını da görmek istedik.

SR), ikinci LNBF’yi ray üzerine
monte ettik ve LNBF’yi ray üzerinde kaydırırken ekran üzerinde
sinyal kalite göstergesini izlemeye başladık. Sinyal büyülü bir
şekilde tam da 5 derece işareti-

üzerinde birinci LNB’nin sağında
(antene önden baktığınızı varsayarak)
6 derece kaydırmak
yeterli olur. İkinci uydunun sinyali kolayca bulunacaktır.

T90’ın
Çalışması
İkinci
soru,
doğal
olarak
“Bu antenle Kuzey Amerika’da
ne yapabilirsiniz?”. Bu soruyu
yanıtlayabilmek için ilk olarak
Toroidal T90’ı elimize almamız
gerekiyordu. Ohayo’daki Sadoun
Sattellite Sales bir kez daha yardımımıza koştu. Bize bu iş için
gerekli T90 anteni ve dört Sadoun
KUL1 standart tek çıkışlı Ku-bant
LNB’yi sağladılar. Bu LNB’ler 0.4
dB gürültü değerine sahip, 10.750
GHz iç osilatör frekans değeri
olan ince yapılı ve bu sayede T90
için mükemmel LNB’ler. Uydu
alıcısı olarak çift tunerli Pansat
6000 HXC kullandık.
Bir Toroidal anten kurarken, hangi uyduları izleyeceğinize önceden karar vermek
her zaman faydalıdır. Böylece
izlemek istediğiniz uydulardan
hangisini merkez uydu olarak
belirleyeceğinize karar verebilirsiniz. Testlerimizde AMC3, AMC5,
SB56 ve AMC9 uydularını kullandık. AMC5’i merkez uydu olarak
aldık ve ilk LNBF’yi T90’ın rayı
üzerinde merkeze yerleştirdik
(ray üzerinde 0 derece noktası).
Pansat uydu alıcısı, New York Net
mux’a ayarlandı (12.182 GHz,
Yatay, 23000 SR). T90’ı maksimum sinyal kalitesi elde edecek
şekilde ayarlardık ve skew’in de
iyi ayarlandığından iyice emin
olduk. LNBF tutacakları da sinyali maksimize edebilmenizi sağlayacak ayarlara sahip. Birkaç
hassas ayardan sonra %60 sinyal
seviyesine ulaştık. Akıllı tarama
(Kör-tarama) yaptığımızda bir
çok aktif transpondör daha
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TELE-satellite editörü Ron Roessel New York eteklerindeki TELE-satellite
Test Merkezinde Toroidal T90 Wavefrontier rayına LNBF’leri yerleştiriyor
bulduk. T90’ın AMC5’e doğru bir
şekilde sabitlendiği açıktı. Daha
sonra, diğer uyduları bulmaya
çalıştık. Eğer T90 başlangıçta
doğru yerleştirildiyse artık yapmamız gereken sadece diğer
LNB’leri de ray üzerine monte
etmek ve sağa sola kaydırarak
antenin konumuyla oynamadan
diğer uyduları da kolayca bulmaktı. SBS6, AMC5 uydusunun
5 derece doğusunda yer alıyor,
yani birinci LNBF’nin 5 derece
sağına yerleştirdiğimiz ikinci
LNBF ile bu uydunun sinyallerini
alabilmemiz gerekiyordu. Pansat
uydu alıcısını SBS6 üzerinde bilinen aktif bir transpondöre ayarladık (12.006 GHz, Dikey, 6890

nin olduğu noktada belirdi! LNBF
maksimum sinyal alacak şekilde
ayarlandı. Elde ettiğimiz değer
%60’dı. İki LNBF daha takıldı ve
AMC3 ve AMC9’a sabitlendi. Her
ikisinde de yapmamız gereken
sadece LNBF’yi sinyali buluncaya
kadar ray üzerinde kaydırmaktan ibaretti.
Wave Frontier T90 Toroidal
anteninin reklamlarında söylenen her şeyi kusursuz yaptığı
açık. Tek bir çanak aynı anda dört
uyduya odaklanmak için yeterliydi ve üstelik tüm uydulardan
alınan sinyal kalitesi mükemmel
seviyedeydi. Pansat uydu alıcısı,
DiSEqC 4x1 şalteri kullanarak bu

+

LNBF tutacağını ray üzerinde sağa sola kaydırmak
ya da küçük bir vidayla
sabitlemek mümkün

Uzman görüsü

Birçok LNBF takabileceğiniz bir çanak

-

Amerika’da çok sık kullanılan 2 derecelik uydu
aralıklarını elde edebilmek için LNBF tutacakları üzerinde değişiklik yapmanız gerekiyor.

uydular arasında kolayca geçiş
yapıyordu. Ray üzerinde hala LNB
konulacak yerler mevcuttu. Yani
daha fazla uydu izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken sadece
daha fazla LNB yerleştirmek
ve ray üzerindeki konumlarını
doğru bir şekilde ayarlamaktan
ibaret. Yine, şunun da unutulmaması gerek : LNBF tutacaklarının
genişliği uyduların birbirlerine
yakınlığını belirleyen bir şey olabilir. Uyduların birbirinden en az
3 derece aralıkta olması gerekli.
Maalesef, Kuzey Amerika’daki
uyduların çoğunun arasındaki
mesafe yalnızca 2 derece. LNBF
tutacağının tasarımı yan yana
duran iki uydudan sinyal almanızı engelleyebilir. Tutacakları,
LNBF’leri daha yakın yerleştirecek şekilde değiştirmek de
mümkün; fakat bu yöntemin işe
yaraması için LNBF ağızlarının
çapları da fazla geniş olmamalı.
Bizim testlerde kullandığımız
Sadoun KUL LNBF’ler birbirlerine
2 dereceden daha yakına getirilemiyordu.

Rayın son hali

Şu anda Toroidal T90 ante-

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

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

ninin DishNetwork ve DirecTV
şifreli

yayın

paketlerinde

bir

Pazar payı sahibi olduğunu söylemek mümkün. Bunu, özellikle
T90 anteniyle kullanılmak üzere
tasarlanmış bu kanallara özel
LNB’lerin
dairesel

(LOF=11.250
polarizasyon)

GHz,
varlı-

ğına bakarak da söyleyebiliriz.
Miniçanaklarla

gelen

SBS6 üzerinde MSNBC Feedi

standart

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

Ron Roessel
TELE-satellite
Test Merkezi
Kuzey Amerika

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

T90 ile Kuzey Amerika’da bir çok
yerden alınabilecek uydu listesi.
T90 40 derecelik bir yörünge
yayında tüm uyduları alabiliyor.
Not: işaretli uydular DTH uydularıdır

DTH LNBFler T90 rayı üzerine
monte edilmelerine mani olacak
farklı bir kabin içinde satılıyor.
T90 antenini kullanarak bu şifreli yayınların birkaçını tek bir
antenle aynı anda izleme avantajını sağlarken bir yandan da
büyük
sinyal

çanak,

kötü

havalarda

zayıﬂamasını

önlüyor.

AMC5 üzerinde New York Net

Ama bu testin asıl amacı, antenin standart Ku-band uyduları

TECHNIC

karşısında nasıl bir performans
göstereceğini

ölçmekti

ve

bu

gelişmiş antenin şifreli yayınları
almanın çok ötesine geçebileceğini zaten görmüş olduk.

AMC9 üzerinde NBC News
Renk Çubukları

DATA

Model

T90

Dimensions

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

Net Weight

14.1 Kg (31.0 LBS)

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

10.7 – 12.75 GHz

Polarization

linear and circular

Reception Range

40° in orbital arc

Recommended Satellite Spacing

3 deg

Gain

39.65 dB +/- 0.45 dB at 12.5 GHz

Mount Type

Elevation over azimuth

Wind Loading

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

Acceptable Pole Diameter

60mm

LNBF TECHNICAL DATA
Model

KUL1

Input Frequency

11.7 – 12.2 GHz

Output Frequency

950 – 1450 MHz

LOF

10.750 GHz

LOF Stability

+/- 1 MHz

Noise Figure

0.4 dB

Conversion Gain

57 dB

Cross Polarization Isolation

22 dB

Feedhorn Diameter

40mm
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H-H Mount

TEST REPORT

Jaeger sunar DG-120 Plus

Sağlam bir H-H mount
Test merkezindeki işimiz yeni çıkan ürünleri test
etmek; ama burada bizi tam anlamıyla tatmin eden
cihazlar öyle hergün elimize gelmiyor. Elimizdeki
H-H mount motor sürücüsü işte bu özel istisnalar-

dan biri. Motor vaat ettiği “ufuktan ufuğa” sözüne
neredeyse erişmiş durumda ve 80° Doğu ile 80° Batı
arasında tam bir yörünge yayı çiziyor.

hesaplanır.

Diğer

yandan

ele-

vasyon, bu açı nedeniyle bozulur
ve bu da kurulumun ayar aralığı
dışına çıkmasına neden olur. Bu
bozulmayı düzeltmek için H-H
mountun döndürücü kolunun 3040 derece eğilmesi gerekir.
DG-120 Plus 40 derecelik offset
eğimle gelir. Bu Merkez Avrupa
için

mükemmel

ve

elavasyon

açısının anten ölçeğinde 32-34
derecelerde rahatça yapılmasını
sağlar.
Antenin sıfır noktasına ayarlanabilmesi için hızlı bir sabitleme
gerekiyor ve elimizde anten direğinin tam dik olarak çakıldığını
kontrol etmek için bir su terazisi
de yok. Güneye çevirme yalnızca
bir pusula veya GPS sistemi kullanılarak ve anten direği oynatılarak yapılabilir. Sistemi aynı anda
doğru elevasyonda uyarlamak da
gerçekten zor olabilir.
Yine de, bir motor sürücüsünde
Jaeger DG-120 Plus motorun parçaları

bu kusuru kınamak doğru olmaz;
anten mount desteği üzerinde bir
ayarlama vardır ama ölçek hassa-

Montajı Kolay
Ambalajı açtığınız anda akıllıca
tasarlanmış iyi bir ürünle karşı
karşıya olduğunuzu hemen anlıyorsunuz.

Toplanması

gereken

yalnızca bir kaç küçük parça ve
bunların da birbiriyle karıştırılması çok zor.
Montaja

başlamadan

bulunduğunuz

yerin

önce,

enlemini,

yapılabiliyor. Cihazın direk üze-

sabit bir antene göre düşünül-

siyeti genellikle yetersizdir. Böyle

rine istenilen yükseklikte monte

mesi gereken pek çok başka şey

bir durumla karşılaşıldığında kul-

edilebilmesi bizi memnun etti.

vardır. Ancak, temel adımlar yine

lanıcı kitapçığının ayarlama tab-

İki ağızlı klip profili bir çivi gibi

de birbirine benzer, burada faz-

loları da her ne kadar bunlar ayar

görev görüyor ve rotasyon açısı-

ladan dikkat edilmesi gereken

nın herhangi bir kayma olmadan

eğimli eksen söz konusu. Polar

istenildiği şekilde ayarlanabilme-

mountun

sini sağlıyor.

paralel ayarlandıktan sonra, o

ekseni

yer

eksenine

değerlerini ve enlemi son derece
hassas vermeye çabalasalar da
pek işe yaramaz.

Anten Ayarı

bölgenin enlemine denk gelecek
şekilde eğim verilir. Bu açı daha

Motorun
Çalıştırılması

Polar

motorun

Uydu alıcının DiSEqC 1.2 pro-

mount

bir

sistemde,

montajı

aşamasında

enlem çizelgesi (diğer taraftaki
kalkış açısı (elevasyon) çizelgesiyle

karıştırılmamalı)

belirlemelisiniz.

Daha

üzerinde
sonra,

antenin dönen kol üzerine monte
edilmesi

gerekiyor.

Maalesef,

anteni motora sıfır noktasında
monte edebilmeniz için hiç işaret
bulunmuyor. Ama dönen kolun alt
tarafındaki krank, çok kullanışlı
çünkü anten için sabit bir bloklayıcı gibi vazife görüyor.
Son adım motoru antenle birlikte anten direğine sabitlemek
ve bu da çok kolay bir şekilde

Bu tür H-H mountların sorunsuz çalışabilmesi için
bulundukları yerin enleminin doğru girilmesi gerekir
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Jaeger Motorun bağlantı soketleri. Kontrol pulse’ları
motora anten kablosuyla gönderildiği için, motorun
LNB kabloları arasına takılması gerekir. F soketlerin
yanında anteni sağa veya sola çevirmek için düğmeler
bulunuyor

tokolünün manuel kontrolleriyle

TECHNIC

antenlerle birlikte kullanılabilir.

istenilen herhangi bir uyduyu sıfır
noktası olarak seçebilirsiniz.

Rotasyon

açısı

uzaktan

Manufacturer

JAEGER Industrial Co.Ltd., Taiwan, ROC

Internet

www.jaeger.com.tw

Bu şekilde açı değerlerini maksi-

Distributor

Satellitentechnik Weiß GmbH, 93437 Furth im Wald, Deutschland
+49-9973-8417-17

kumanda ile girilerek “Goto X”
F-soketlerinin yanına yerleştirilmiş iki düğme sayesinde sola ve

DATA

komutuyla motora gönderiliyor.

sağa hareketler kolayca yapılabi-

mum 60 olacak şekilde hafızaya

Fax

lir. Ayar ölçeği yukarıdan görüle-

yüklemek ve gerektiğinde kullan-

Internet

www.iev-weiss.de

biliyor ve o anki pozisyon hızlı bir

mak da mümkün.

E-mail

info@iev-weiss.de

Günlük
kullanımda
uydu araması

Model

DG120

Description

H-H mount motor

Alignment range

80° East to 80° West

Speed

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

Bir DiSEqC 1.2 uydu alıcısı

Motor noise

quiet

Mounting pole

38 to 65 mm diameter

Mounting height

variably on the pole

Antenna offset

40°

Rotating arm

56 mm diameter

Power consumption

200 to 350 mA

Switch-on peak

>1000 mA

şekilde öğrenilebiliyor.
Motor sessiz ve hızlı bir şekilde
çalışıyor. Ancak, bu hız nedeniyle
çok fazla güç tüketiyor ve LNB’nin
güç tüketimiyle birlikte düşünüldüğünde bu uydu alıcısı için aşırı

genellikle

olabilir. Özellikle ilk açma anında

gerekli olan açı değerlerini “Goto

1 amperlik akım sorun yaratabi-

X” komutuyla verir. Bu komutlar

lir; çünkü uydu alıcısının sigortası

DG-120 Plus tarafından sorun-

uydu

aramasında

çanağı hareket ettirmek isterken,

suzca algılanıyor ve yerine geti-

sistemi kapatabilir.

riliyor.

İşte bu aşırı güç tüketimi nede-

Testimiz esnasında bazı sistem

niyle, Jaeger ayrıca bir “Interface

çökmeleriyle

Box” da sunuyor. Bu alet uydu alı-

ların nedeni uydu alıcısının kısa

karşılaştık.

Uzman görüsü

Bun-

cısıyla motor arasına yerleştirili-

devre kapatmaları veya yetersiz

yor. Bu DiSEqC 1.2 protokolüyle

güçtü. Neyse ki, motor kontrolleri

tam uyumlu bir transmiter ve aynı

DiSEqC 1.2 “sıfırla” komutuyla

zamanda motorun ihtiyaç duy-

silinebiliyor (bazen bu “Goto Refe-

duğu gücü de sağlıyor. Bu Inter-

rence” veya “Goto Zero” olabilir).

face Box kullanılarak tüm uydu

Bunun dışında motor üzerinde

alıcılar hatta sadece DisEqC 1.0

doğrudan mekanik bir sıfırlamaya

destekleyenler bile polar mount

gerek kalmıyor.

Mekanik aksamın kalitesi ve tasarımıyla kendinden beklenen her şeyi fazlasıyla yerine getirebilecek
sağlam ve hızlı bir H-H motor. DiSEqC 1.2 fonksiyonları tüm sorunsuz. Bütün uydu alıcılarıyla uyumlu
olabilmesi için güç kullanımı biraz daha düşürülmeli,
özellikle açılış anındaki zirve değeri çok yüksek

Heinz Koppitz
TELE-satellite
Test Merkezi
Almanya

Uydu Aktüatör

Büyük uydu antenleri
için yeni bir DiSEqC
motoru
Belirli bir sistem için üretilen ürün ve donanım yelpazesinin sürekli
genişlemesi, o sistemin artık yeni bir standart olarak yerleştiğinin işaretedir. Bu düşüncemizin en iyi örneği hareketli antenler için geliştirilmiş DiSEqC 1.2 protokokü. EDON ürettiği yeni “Mini Aktüatör” ile
H-H mountların yerini alması muhtemel yeni bir konsept geliştirmiş.
TELE-Satellite bu yeni uydu anteni serisini mekanik özellikleriyle test
etme fırsatı buldu.

“Mini Aktüatör” monte edilmesi
gereken birkaç bileşenden
oluşuyor

EDON aktüatör çeşitli parçalardan oluşan bir kit halinde geliyor

Antenle gelen el kitapçığı sayesinde, şu bildiğimiz İsveç mağazasından kendin birleştir türü mobilyalar almış hiçkimsenin montaj sırasında
zorlanacağını sanmıyoruz. Kullanıcı kitapçığı A4 boyutlarında hazırlanmış ve yalnızca bir İngiliz anahtarıyla 30 dakikada montajı tamamlayabiliyorsunuz.

www.TELE-satellite.com — TELE-satellite International
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Bileşenleri
Monte ederken
sistemin nasıl
çalıştığını da
anlıyorsunuz
Anten kendi ekseni etrafında
dönmesine olanak sağlayacak
şekilde kutup yıldızına bakacak şekilde monte ediliyor (polar
mount denmesinin nedeni de bu
zaten). Ancak motor, artık bu
eksenin üzerinde değil. H-H mountun aksine pivot ekseni motora
sabitlenmiyor ve bu sayede anten
ağırlığı nedeniyle motor mil yatağının bozulup kırılması da önlenmiş

derece ofset eğimli 38 mm’lik bir
kola sabitlenmiş. Böylece elevasyon değerlerinin standart değerler
içinde kalması sağlanıyor.
Antenin hareketi yandan sabitlenmiş bir motorla sağlanıyor ve
eksen üzerinde çok safhalı başka
bir motor yok. Akıllı bir kontrol
sistemi
anten desteğini sürüş
koluyla hareket ettiriyor ve çanağın istenilen uydu pozisyonuna
gelmesini sağlıyor. Bu yaklaşımın
basitliği insanı şaşırtıyor. Peki ama
işi yarıyor mu?

Pres mil
yatağında sürüş
kolu kontrolü

Bu motor anteni hareket ettiriyor
açabilir; çünkü kolu tutan çubuk
antenden çok uzak kalıyor ve
oldukça uzun. Doğudan batıya
tam bir döndürme hareketinde
çubuk öyle bir yay çiziyor ki 45
santimlik bir alana ihtiyaç duyuyor. İşte bu yüzden antenin her
yönde serbestçe hareket edebilmesini sağlamak üzere çatıya
monte edilmesini tavsiye ediyoruz.

EDON aktüatörün anten direğine
monte edilmesi

Enlem ölçeği çanağın bulunulan
konuma göre ayarlamasına
yarıyor

oluyor. Bu yeni sistemde bu sayede
daha büyük, daha ağır antenler de
hareket ettirilebiliyor. Test ettiğimiz “Mini Aktüatör” ise şu anda
maksimum 120 santim büyüklüğündeki antenler için tasarlanmış.

Antenin
hareket
ettirilebilmesi için gerekli kolların bağlantısı maalesef somunlu vidalarla
yapılmış. Biz bunun yerine sürtünmesiz mil yatağını tercih ederdik böylece aşınma ve yıpranma
daha az olur ve bu da antenin
hassasiyetini daha artırırdı. Tüm
diğer şeyler bir yana sürtünmenin azalması, güç tüketimini de
düşürecektir. Aksi takdirde bazı
uydu alıcılar 400 mA’lik çıkışlarıyla yetersiz kalabilirler.

Dönme bir Sürüş
Koluyla Kontrol
Ediliyor
Kurulumun ana parçası dört
kenar yamuk biçimli anten desteği.
Bunu polar ekseni etrafında serbestçe hareket ettirmek
mümkün. Alışıldığı üzere anten 30

Bazı durumlarda sürüş kolu
da yer darlığı gibi sorunlara yol

Uyduları
Aramak
Test ettiğimiz model tam
DiSEqC 1.2 kontrolü özelliklerine sahip değildi (daha sonra
bunun için de ayrı bir test yapacağız) bu yüzden uydu alıcısından
komut vererek hassasiyeti ölçme
yoluna gidemedik. Ancak yine de

elle kontrol için kullanılan manuel
düğmelerle anteni istediğimiz
şekilde istediğimiz noktaya odaklamayı başarabildik. Özellikle sağ
ve sol hareketler için özel düğmeler olması çok hoşumuza gitti.
Eksen mili üzerindeki anten desteğinin ayarlama ölçeğinin okunması hiç kolay değil, biraz daha
büyük yapılması bu nedenle daha
iyi olurdu.
Antenin hareket hızı ortalama değerlerde. Motor sessiz
ve sağlam çalışıyor. Sürüş kolunun menzili şu anda 50 derece
batı ve 50 derece doğu arasında
sınırlı ve bu menzil bir çok uyduyu
rahatça alabilmemize imkan tanıyor. Sadece ölümüne DXçiler ufka
yakın duran uyduları görememe
ihtimalinden tasalanırlar.

Power supply

220 to 320 mA

Switch-on pulse

>500 mA

Positioning range

50° East to 50° West

Speed

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

Motor noise

quiet

Mounting pole

38 to 65 mm diameter

Mounting type

on pole top, not height adjustable

Distance from wall

West 20 cm, South 35 cm, East 45 cm

Antenna offset

30°

Antenna feed

38 mm diameter

Uzman görüsü
Gelecekte işe yarayacak gibi görünen ilginç bir
konsept. Kesinlikle gözümüz üzerinde olmalı. Her ne
kadar test ettiğimiz sırada tüm özellikler tam olarak
işlevsel olmasa da hiç şüphesiz gelecekteki güncellemeler kısa sürede bu sorunları giderecektir.
Bağlantı somunlarla sağlanmış

Konumun elle ayarlanabilmesi için
Rotasyon açısı ölçeği
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Hint uyduları

SATELLITE TECHNOLOGY

Hindistan Üzerindeki Uydular
P. SriVatsa

2006 Haziranında Hindistan’da Hint uydularının gözlem ve kontrolünden sorumlu Hassan Ana
Kontrol Tesisleri kuruluşunun 25. yılını kutladı. Bizler de TELE-satellite Hindistan ekibi olarak bu
vesileyle kontrol merkezini ziyaret ettik ve bu birinci sınıf işletme hakkında ilk ağızdan bilgi aldık.

ve o uyduya yöneltilmiş. Uyduların her biri
saniyede yaklaşık 1000 veri gönderiyor. Bu
veriler; voltaj verilerinden, ısı derecelerine ve
yer ile uydu arasındaki uzaklığa ilişkin bilgilere
kadar bir çok şeyi kapsıyor. Tüm bu veriler,
yine burada yapılmış yazılımlarla alınıyor ve
işleniyor. Çıktılar ise teknik personel tarafından sürekli kontrol ediliyor.
İzleme merkezine girdiğimizde, bu verilerin ne kadar ayrıntılı olduğu hemen gözümüze
çarptı. 5 voltluk voltaj oynamaları bile takip
ediliyor. Bu izleme faaliyeti, rutin işlerden
sayılıyor. Bir uydunun çok ısındığı veya anormal voltaj değişikliklerinin olduğu durumlarda,
yazılım hemen alarm veriyor ve teknik personel o uyduyu yeniden normale döndürmek için
çalışmaya başlıyor.
Hint hava uyduları tarafından çekilmiş hava
fotoğraﬂarına bakma şansımız da oldu. Bu çok
heyecan verici bir şey çünkü, DXçilerin bu sinyalleri almak için gerekli ekipmanlara sahip
olması çok zor. Gezintimiz yeni kütüphanede
sona erdi. Bu kütüphanede uydular üzerine
yazılmış aklınıza gelebilecek bütün kitaplara
ulaşmak mümkün.

Kontrol merkezinin izleme ve telemetri bölümü
İlk Hint uyduları yapılmaya başlandığı andan
itibaren bunları sürekli olarak gözlem altında
tutmak ve kontrol olmak ihtiyacı da doğdu.
Bangolor’un 180 km uzağında Hassan mevkiinde bu iş için ideal bir alan bulundu: burası
bir vadinin ortasında, kahve çiftlikleriyle ünlü,
toprak üzerinde neredeyse hiç elektromanyetik parazit bulunmayan bir yerdi. Bir diğer

avantaj da, Bangalor’daki ISRO karargahına
yakın olmasıydı.
İlk izlenimimiz gerçekten etkileyici oldu;
çünkü buradaki her şey devasa boyutlardaydı.
Binalar, 11 ve 7 metrelik beyaz çanak antenler yeşil ve güzel tonlardaki tropik bir vadiyi
kaplamışlardı. Her uyduya özel bir anten var

Bu merkezi ziyaret eden en ünlü ziyaretçi
1984 yılında merkeze gelen ve o sırada Hindistan başbakanı olan ve Hindistan’ı modern
bilimsel bir ülke yapmak için gösterdiği çabalarıyla tanınmış Indira Gandhi. Bayan Gandhi’nin
diktiği bir ağaç tıpkı ISRO gibi hala sağlıklı bir
şekilde büyüyüp gelişmeye devam ediyor.
25. kuruluş yıldönümünde TELE-satellite
ekibi olarak MCF’ye en iyi dileklerimizle kutluyoruz.
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TELE-satellite Receiver Guide
Issue

GB

ARION 9400 PV2R
8000

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes PAL D/K,
B/G, I

yes,
UHF

yes

no

90-240V
50/60Hz

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

no

PAL

yes

1.2

yes

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes PAL D/K,
B/G, I

2-45

yes

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#192
2006

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

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes,
RS-232

yes

no

#188
2005

no

80-300V

yes

yes

no

no

yes

no

no

no

no

no

no

#193
2006

yes

no

90-270V

no

yes

no

no

no

no

no

no

no

no

no

#191
2006

yes,
UHF

yes

no

90-260
VAC
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#189
2005

no

yes

no

230V
50Hz

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

no

yes,
RS-232

no

#186
2005

yes

yes

yes

90-240V
50/60Hz

(optical)

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

yes

#191
2006

ARION AF-9300PVR
8000

2-45

BEETEL SD98
5000

(S/PDIF)

BEL 5518
2000

BOTECH CA 9000 FTA/CI
4900

2-45

yes

CHESS Digital 4000 FTA
3000

2-45

yes

no

DGSTATION Relook 400S
10000

2-40

yes

DIGITAL EVERYWHERE Fire DTV External PC Set Top Box
unlimited

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

NTSC/
PAL

no

yes

no

12 VDC

no

no

no

no

no

no

no

yes,
in PC

no

yes, 1

no

#187
2005

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

yes

90-260V
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
RS-232

yes

no

#186
2005

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#188
2005

no

#187
2005

no

DSN-DIGITAL DEVICES GR 8300CI CU
5000

2-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

DSN-GR 7400 CI EXPLORER
5000 TV
1600Radio

2-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL/
SECAM

yes

yes

no

95-250V
50/60Hz

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
RS-232

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

100-240
VAC

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#192
2006

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250
VAC

(optical)

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes

yes,
RS-232

yes

no

#191
2006

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC

(optical)

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#189
2005

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-240V
50/60Hz

(optical)

yes

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#187
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes,
RS-232

yes

no

#190
2005

yes

no

yes, 1

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#189
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

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

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

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

(optical)

EDISON 2100 FTA
4000

1-45

no

EYCOS S30.12 CI
8000

2-45

EYCOS S50.12 PVR
8000

1-45

EYCOS S10.02F
4000

2-45

FORTEC STAR FSIR-5400 NA
4800

2-45

yes

1.0, 1.2

yes, #190
Irdeto 2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T
3000

1-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

PAL/
SECAM

yes

yes

no

190-250V
50/60Hz

yes

yes

no

100-250
VAC

(optical)

yes

yes

no

100-250
VAC

(optical)

GLOBAL TEQ 6000PVR
10000

1-45

yes

(optical)

GENERAL SATELLITE FTA-7001S
5000

2-45

yes

1.0, 1.2

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium
9000

1-45

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium
6000

1-45

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

Volt
Hertz

Ms/sec

S-VHS V 0/12

e
azin
-TSI
M ag

Emb
CA edded

e

CI S
lots

Seria
Inter l
f ac

n er
M ec
h
a
Pola nical
rizer
Hard
(Buil Disk
t-in)

Posit
io

Volt
Outp0/12
ut

t

RCA

S-VH
Outp S
ut

Scar
Outpt
u

Aud
Outpio/Video
ut

Digit
Outpal Audio
ut

Pow
Sup er
ply

Satc
ComoDX
patib
le

Loop
Thro edugh
IF

Mo d
Outpulator
ut

NTS
C/PA
L

USA
ComLS
patib
le

DiSE
qC

tible
SCP
ComC
pa

olrat

e
TV
Radio

Sym
b

Cha
Memnnel
ory

DVB

Satellite
Receivers

Issue

GB

HUMAX PR-HD1000
5000

1-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC

(optical)

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

yes

100-240
VAC

(optical)

yes

1.0, 1.1,
1.2

no

NTSC/
PAL

yes

yes

no

yes

1.0

no

NTSC/
PAL

yes
RF

yes

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

no

yes

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes

#193
2006

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#191
2006

90-260V
50/60Hz

yes,
optical
&coax

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#187
2005

no

80-270
VAC

no

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#194
2006

no

90-250V
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes,

yes,
RS-232

no

yes

#188
2005

no

#193
2006

yes,

#190
2005

KATHREIN UFS 821
4000

2-45

LEMON 030-CI
6000

starting
at 1.8

10.5-14DC

MATRIX Java
1000

2-45

NEOTION 601 DVR
5000

2-45

external

PANSAT 6000HXC
10000

1-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

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

yes

no

yes

yes

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

yes

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

yes

yes

no

yes

yes

no

yes

no

yes,
RS-232

yes

yes

no

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#187
2005

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#190
2005

PANSAT 3500S
5000

1-45

(optical)

no

Conax

PANSAT 500HC PVR&CI
10000

1-45

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes, 2

no

90-250V
50/60Hz

1-45

yes

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

PIXX Event
10000

(optical)

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

2-40

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

no

yes

no

100-240V
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

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

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

100-250
VAC
50/60Hz

no

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
RS-232

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

yes

90-250
VAC
50/60Hz

no

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes, #191
uni- 2006
versal

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

yes

yes

yes

90-250
VAC
50/60Hz

no

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes, #189
uni- 2005
versal

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

no

no

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

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

no

no

no

#194
2006

no

NTSC/
PAL

no

no

no

230VAC
yes
50Hz
(optical &

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

no

yes

Conax,
Cryptoworks

#193
2006

yes

yes

yes, 2

yes
(via
scart)

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes,

#189
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#192
2006

yes

yes

yes, 2

yes

no

yes

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#190
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#188
2005

STAR SAT SR-X1400D
6500

1-45

yes

no

no

#193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI
4000

2-45

yes

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra
6000

2-45

yes

TECHNISAT Digit 4S
5000

1-45

yes

TECHNISAT Digit MF4-S CC
5000

1-45

yes

1.2

coax)

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI
5000

2-45

yes

1.0, 1.2

yes

PAL/
NTSC/
SECAM

yes

yes

no

90-240
VAC
50/60Hz

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

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

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2 yes,
RS-232
Conax

#193
2006

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

yes

90-250V
50/60Hz

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

#191
2006

(optical)

Viaccess

TOPFIELD TF6000PVR
5000

1-45

yes

TOPFIELD TF5000CIP
5000

1-45

yes

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece
5000

1-45

yes

VANTAGE VT-X121SCI
4000

1-45

yes

VANTAGE VT-X111SCX
4000

2-45

yes

no

no

yes,

Conax

SATELLITE RECEPTION

Avrupa’da C-Bant

120 Cm’lik Çanakla
Avrupa’da
C-Bant Yayınlarını
İzlemek
Thomas Haring

TELE-satellite
TELE-satellite

dergisinin
Fransa

son

test

sayısında

merkezinden

Sylvain Oscul, 180 cm’lik bir çanakla C-bandında neler izlenebileceğini araştırdı. Sonuç
oldukça iyiydi.
Bu yarışta geri kalmamış olmak için, bir
adım ileri gitmeye ve biraz daha küçük bir
antenle

neler

yapılabileceğini

incelemeye

karar verdim. Eğer bir arka bahçeniz yoksa
ve çanağı monte edeceğiniz tek yer eğimli bir
çatı veya bir balkonsa, büyük çaplı bir uydu
çanağı çok gerçekçi bir çözüm olmayabilir.
Modern

Ku-bant

uyduları

ve

bunların

yüksek güçlü çıkışları sayesinde, artık büyük
çanaklar bir zorunluluk olmaktan çıktı; çünkü
küçük bir çanakla bile farklı ülkelerden binlerce kanal almak mümkün. Ku-bandındaki
muazzam çeşitliliğe rağmen, daha egzotik
yayınlar (örneğin Kuzey Kore Devlet Televizyonu) ve bazı diğer yabancı dilde kanallar

Thomas Haring 1.2 metrelik anten üzerindeki C-bant feedini ayarlarken bir yandan da bu sayıda tanıtımını yaptığımız Prodig-5 sinyal analizörüyle sinyal seviyesini kontrol ediyor

sadece C-bandından izlenebiliyor. O yüzden
bence cevaplanması gereken soru “120 CM’lik

polarizasyon değiştiriyor. Uygun dielektrik

bir çanakla C-bandında neler yapabiliriz?”

zaten vardı.

olmalı.
Bu beni parabol bir anten için hazırlanmış

Son olarak, tüm parçalar bulunup, bir araya

bir feed kullanmaya mecbur etti ve MTI AC21-

getirildikten ve montajı yapıldıktan sonra,

C2B’yi buldum. Bu standart yivli feedi olan bir

Kathrein CAS-120 antenin eksik kalan feed

C-band LNB’si ve 14/18V kontrol sinyalleri ile

tutacağı beni çok korkuttu, her şeyin yarım
kalacağını sandım. Bodrumda tozların arasında 60 mm bir feed tutacağı buldum, ama
tahmin edebileceğiniz gibi o da işe yaramadı.
75 mm bir kablo bağlantısını biraz geliştirmeyi başardıktan sonra, bir sonraki safhaya
geçebildim. Bu çok profesyonel bir şey sayılmaz; ama işe yarıyor ve ucuz bir alternatif
olduğunu da kabul edersiniz.

Normal olarak
bir PFA için tasarlanmış bu skalalı
feed, ofset antenlerde de kullanılabiliyor.
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Motor dahil bütün montaj ilk olarak Kubant uydularına yöneltildi ki daha hassasiyet
gerektiren C-bandında bir sorunla karşılaşmayalım. Tıpkı Fransız meslektaşım gibi,
DVB2000 yazılımı yüklü eski bir D-box1 ve

Dışardan bakıldığında oldukça
normal
görülüyor:
yukarıda
normalde Ku-bant için kullanılan 120 cm’lik bir ofset
anten üzerine MTI C-bant
LNBsi takılmış, aşağıda
normal Ku-bant yayınları için 90 cm’lik bir
ofset anten

Promax Prodig-5 sinyal analizörü kullandım.

transpondörlerde anten küçük kaldı. Intelsat

eksik palarizöre rağmen,

Büyük ümit ve beklentilerle anteni nispeten

10-02 (3912R) uydusu üzerindeki Deutsche

uydusunda bir feed kanalı (3786V) ve dört

güçlü Express A1R C-Bant 40° doğu uydusuna

Welle TV’de sorunsuz alınabiliyordu. Express

radyo kanalı (4026V) alınabiliyordu. Bu uydu-

çevirdim.

baktığımızda

A3 11° batı uydusu oldukça güçlü bir C-band

lardaki analog kanalların çoğu bazı eşiksevi-

3675R’den gelen güçlü bir sinyal olduğunu

uydusu olarak kabul edilir; ama 120 cm’lik

yesi ayarlamalarından sonra izlenebiliyordu.

gördük. Bu frekansı DVB2000 yazılımına gir-

anten hiç sinyal alamadı; analizör ekranında

diğimizde, sinyal gücü oldukça iyi bir çok Rus

görülen zirveler doğrusu çok zayıftı.

Analizör

ekranına

BADRC 26° doğu

Daha önce kullanılan yivli feedle karşılaştırıldığında, Precision PMJ-LNB C Gold gibi

kanalı bulduk.

huni tipli bir feed’in Kathrein
antende

adresin-

www.satcodx.com

deki frekans listesine göre, NSS

ne

yapabileceğini

görmek istedik. Bu feedi Ebay

806 40.5 derece batı uydusunda

açık

çıkışları nispeten güçlü bir dizi

yalı bir satıcıdan bulduk. LNB,

güney

transpondörü

Olbort Satellite Technologies

olması gerekiyordu. Bazı MCPC

tarafından sağlandı. Maalesef

ve SCPC transpondörlerini bula-

feed tamamen uyumsuz çıktı

Amerika

bilmeyi başardım. Özellikle 4108
SR üzerindeki Rede Gospel ve

40° Doğu üzerinde RTV Podmoskove

40.5° Batı Rede GOspel

artırmalarıyla

Britan-

ve satıcı ne derse desin ofset
bir antenle kullanılacak bir şey

4016R üzerindeki RCN TV sin-

değildi. En güçlü C-bant konu-

yalleri çok güçlüydü ve neyse ki

munda (Express A1R 40° doğu)

bunlar şifreli de değildi. Hatta

sinyal analizör üzerinde tespit

3879R

Venezüalla

edildi (3675R); ama izlenebil-

ImpSat paketi bile kötü hava

mek için çok zayıftı. Sonuç,

engellemedikçe izlenebiliyordu.

tüm diğer uydularla aynı oldu

üzerindeki

ve yayın alamadık.

22 derece batı NSS7 uydusu
üzerindeki

testler

başarısız-

22° Batı TV5 Afrique

27.5° Batı RTP Afrika

lıkla sonuçlandı. Burada sadece

Son ama bir o kadar önemli

3650R üzerinde sonuç alabildik.

bir şey de

Diğer

bazen

band LNB’nin yanına yerleşti-

uydu alıcısı bunlara kilitlenmeyi

rildi. Tabii ki, C-band LNB’nin

başarmış olsa da yeterince güçlü

odak

sinyal vermiyorlardı.

gerekti, Ku-band LNB’ye yer

transpondörler,

Ku-band LNB, C-

noktasından

alınması

açabilmek için bu gerekliydi.
Biraz zorlama bir çözüm de

5 derece batı Atlantic Bird
üzerindeki 4158R hiç sorunsuz

40° Doğu Kultura Telekanal

işlendi. Kalan diğer transpon-

76.4° Doğu Bangla Vision

Sonraki adım, gökyüzünde doğuya dönmek

olsa, her iki banttan aynı anda
yayın almak mümkün.

dörler, uydu alıcının eşiğinden geçmelerine

oldu ve bu yönde başıma bir sürü şaşırtıcı

ve analizör ekranında belirgin tepe nokta-

şey geldi: Intelsat 906 64° doğu uydusunda

Genel olarak 120 cm’lik bir antenle C-bant

ları oluşturmalarına karşın yeterince güçlü

(maalesef şifreli) 4080L üzerinde AFN paketi

yayın almanın Avrupa’da mümkün olduğunu

değildi. Intelsat 907 27.5 derece batı uydu-

gereğinden de güçlüydü. Pas7 üzerindeki Hope

rahatça söyleyebiliriz; ama mucize de bekle-

sunda durum biraz daha iyiydi. Bu uydudan üç

Channel (3516V) 67.5° doğu izlenebiliyordu

memek gerek. Kuzey Kore Devlet Televizyonu

transpondör almayı başardık. (3715R, 3830R

ve Telstar 10 76.5° doğu (4049H) üzerindeki

örneğin alınamadı. Buna rağmen, bu sistem

ve 4048R). Intelsat 801 31.5° batı ve Intel-

Bangla Vision’da izlenecek kadar güçlü sinyal

hobisi uydu olanlar için, iyi bir eğlence kay-

sat 903 34.5° batı uyduları ise yalnızca birer

veriyordu. Express AM1 40° doğu kötü havaya

nağı ve en azından uydu sisteminizin sınırla-

transpondörle sinyal verebildiler. Tüm diğer

karşı duyarlı bir dizi Rus kanalı gösterdi. Hatta,

rını zorlamanızı sağlayacaktır.

Bu tablo küçük bir ofset antenle alınabilecek tüm Avrupa uydularının
konumlarını gösteriyor. Grafik adı
geçen uyduların ayakizlerinin genel
bir görünümünü veriyor ve ayrıca bu
uydulardan yayın yapan şifresiz kanalları gösteriyor. İzleyebileceğiniz kanal
sayısı bulunduğunuz yere göre değişiklik gösterebilir.

Satellite

Number of
channels

TELSTAR 10 76.5° East

1

PAS 7 67.5° East

1

INTELSAT 904 64° East

6

EXPRESS A1R 40° East

20

BADRC 26° East

5

INTELSAT 10-02 1° West

1

ATLANTIC BIRD 3 5° West

10

NSS7 22° West

7

INTELSAT 907 27.5° West

13

INTELSAT 801 31.5° West

1

INTELSAT 903 34.5° West

1

NSS 806 40.5° West

18
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Uydu Fuarı EEBC 2006

Telekom & Yayıncılık
“Geleceğin Şehrini”
Kuracak
Elena Pryadko

18-20 Ekim 200 tarihinde Ukrayna’nın Kiev kentinde “KievExpoPlaza”da düzenlenecek olan 4.
Doğu Avrupa Telekomünikasyon Yayıncılık Fuar ve Konferansında bu yıl farklı bir format benimseniyor: Her şey bir araya gelecek, tek bir yerde toplanacak
Telekomünikasyon ve yayıncılılık piyasasının

lacak ve bu ortam hem katılımcıların hem de

unsurlarının birleştirilmiş bilgi alanı içinde bir

ziyaretçilerin daha verimli bir çalışma alanına

araya getirebilmek için EEBC 2006 “Geleceğin

kavuşmalarını sağlayacak” diyor, EEBSC 2006

Şehrini” inşa edecek.

Telecom &Broadcasting düzenleyicisi TECHEXPO şirketinin yöneticisi Inna Burgella.

Bunun anlamı nedir?

“Amacımız,

Fuarın yeni formatı, her katılımcıyı, faaliyet

veren tüm operatörleri ve yayıncıları bir araya

bilgi

telekomünikasyon

servisi

sahası ve pazardaki konumuna göre bir yere

getirerek

yerleştiriyor.

yayıncılık alanındaki güncel sorunlar üzerinde

bölgedeki

telekomünikasyon

ve

olabildiğince çözüm üretmeye yönlendirmek”
Sistem nasıl çalışıyor?
“Geleceğin Şehri” Yayıncılık caddelerinden,

Günümüzün küresel koşullarında, özellikle

Telekom caddelerinden, Internet yollarından,

B2B pazarlarındaki mal ve hizmet sektöründe

Kablo ve Uydu Bulvarlarından, İçerik sokakla-

müşteri ve üreticilerin limitli olduğu da göz

rından, Kablosuz meydanlarından vs. kurula-

önüne alınarak, birbirinden ayrılmış ulusal

cak.

pazarlar, fuar katılımcıların kendi yatırımları
için doyurucu olmaktan uzaktır. Ayrıca, doğ-

Amaç nedir?

rudan pazarlamanın bir enstrümanı olarak

Herkesin modern bir şehrin telekomünikas-

uzmanlaşmış

fuarlara

olan

ihtiyaç

halen

yon alt yapısının yaratılması sürecine katılma-

mevcut ve hatta teknolojik gelişmelere, tek-

sını sağlamak.

nolojik ürünlerin yaşam sürelerinin kısalmasına ve geleneksel reklam biçimlerinin

Niçin?

çöküşüne bağlı olarak bu ihtiyaç her geçen

Bu, bir yandan “Geleceğin Şehri” fikrini yer-

gün daha da artıyor. Bununla birlikte, bir ülke

leştirirken diğer yandan da ürünleriyle devasa

sınırları içinde kalınarak yapılamayan şey,

boyutlardaki teknolojik gelişmeye katkı sağla-

daha geniş bir bölge içinde düşünüldüğünde

yan iletişimbilgi pazarındaki her uzmanın her

mümkün hale geliyor.

şirketin sürece dahil olmasını sağlamak.
Her ülkeden nispeten daha az sayıda ope“Katılımcılar, kendi standtlarını düzenlerken

ratör, bölgesel üreticilerin bir araya gelmesini

şehrin inşasında yer alarak bu sürece dahil

engelleyici bir rol oynayabiliyor. Fakat Pan-

olurken diğer yandan şehirde pay sahibi de

Doğu Avrupa fuarları son derece etkili olma

olacaklar. Sıcak ve rahat bir atmosfer yaratı-

yolunda ilerliyor. Böyle bir pan-Doğu Avrupa
fuarının çekirdeği zaten mevcut: “EEBC: Telekom&Broadcasting” fuar ve konferansı. Bu
fuar son 3 yıldır “TechExpo” tarafından başarıyla yürütülüyor.
Rusya, Ukrayna, Belarus, Polonya, Bulgaristan,

Slovakya,

Litvanya,

Macaristan

ve diğer ülkelerden önde gelen telekomünikasyon operatörleri ve yayıncılarla bunların
birliklerinin katılımı ve desteği EEBC 2006’ı
Doğu Avrupa’nın en iyi profesyonel forumuna
dönüştürüyor.
EEBC hakkında bazı bilgiler:
Ukrayna/Kiev’de 4.kez düzenleniyor
Fuar: 18-20 ekim 2006
Yer: Exhbition Centre „KievExpoPlaza“
Daha fazla bilgi için: www.eebc.net.ua

SATELLITE TECHNOLOGY

Görüntü Kalitesi

Dijital televizyonlarda
Görüntü Kalitesi
Dijital uydu alıcısı üreticileri, ürünlerinin reklamını yaparken daima dijital Televizyonun
mükemmel görüntü kalitesini vurgularlar. Yine de, uydu kanalları arasında zap yaparken kanallar
arasında görüntü kalitesinde önemli farklılıklar olduğunu da görürüz. Bu yalnızca, duyu organlarımızın bir yanılgısı olabilir mi? Maalesef hayır! Gerçekten de kanallar arasında büyük farklılıklar
söz konusu olabiliyor. Bunun en önemli nedeni servis sağlayıcıların kullandığı çözünürlüklerin
birbirinden oldukça farklı olabilmesidir.

Görüntü çözünürlüğü

Dijital TV DVB standardı yayıncıların farklı
çözünürlükler kullanmasına olanak tanıyor.
PAL sinyalini dijitale dönüştürürken elde edilebilecek maksimum çözünürlük 720x576
pikseldir. Ancak, kanal yayıncısı daha düşük
çözünürlükler kullanmayı tercih edebilir. Bkz.
Tablo 1. Tablo 2’de ise NTSC çözünürlüklerini
görüyorsunuz.

PAL/SECAM
720 x 576
704 x 576
544 x 576
480 x 576
352 x 576
352 x 288
Tablo 1. PAL/SECAM sinyal çözünürlüğü

NTSC
720 x 480
704 x 480
640 x 480
544 x 480
480 x 480
352 x 480
352 x 240
Tablo 2. NTSC Sinyal çözünürlüğü
Sizin de gördüğünüz gibi, aradaki fark
gerçekten büyük! Meraklı okuyucularımız,
muhtemelen bu noktada bazı sorular soracaklardır. Akla en çok gelen soruları yanıtlamaya
çalışalım.
Neden birbirine bu kadar yakın iki farklı
çözünürlük var: satır çözünürlüğü 720 ve
704 piksel, Bu geçmişten gelen bir şey mi?
Analog TV yayınlarında, gelen görüntü, televizyon ekranından biraz daha büyük olurdu.
Televizyonlarımız hala sadece 704 piksel gösteriyor. Fazla kalan pikseller her iki yana 8
piksel olacak şekilde dağıtılarak uydu alıcımızın ekranın her iki yanında daha iyi görüntü
yaratmasını sağlar. Ama bunu hissetmek kolay
değildir; ancak ölçümle anlaşılabilir.
704 x 576 çözünürlüğü geleneksel televiz-

yonların 4:3 oranlarına yakındır; ama diğer
çözünürlüklere neden gerek duyuluyor? Şekil
1 sinyal çözünürlüğünün bir pikselin biçimini
ve büyüklüğünü nasıl etkilediğini açıklıyor.
704 x 576 çözünürlüğünde, bir piksel
neredeyse tam bir kareye benzer. 372 x 576
çözünürlüğünde, bir dikdörtgendir ve öncekinin genişliğinin iki katı yüksekliği vardır. 352
x 288 çözünürlüğünde, yine kareye yakın
bir şekil alır; ama tabii ki bu kez, en yüksek
çözünürlükteki bir pikselden 2 kat daha geniş
ve 2 kat daha yüksektir. Bu olayın, görüntü
kalitesini nasıl etkilediğini şekil 2’de görebilirsiniz. Bu şekilde aynı görüntü en yüksek ve en
düşük çözünürlüklerde gösteriliyor.
İlginç bir olgu da, Bir satırdaki çizgi ve piksellerin sayısının hep 16’nın katları olmasıdır.
Bunun nedeni dijital TV yayınlarının 16x16
blokluk yapılar üzerinde inşa edilmiş olmasıdır.
Gerçek dünyaya döndüğümüzde karşılaştığımız nedir? Yayıncılar hangi çözünürlüklerde
yayın yaparlar? Bir Hotbird transpondörü
(11,727 MHz, V) üzerinde yaptığımız hızlı bir
kontrolde kanalların tümünün farklı çözünürlükler kullandıklarını gördük. Bkz. Tablo 3.

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

Tablo 3. Aynı transpondördeki farklı kanalların
çözünürlükleri

miyiz? Hayır. Önemli olan, o anki çözünürlüktür yoksa ekran kenar oranları değil.
Akılda tutmanız gereken, belki daha önemli
bir şey de gelen sinyalle televizyonunuz arasında ekran formatı bakımından bir farklılık
olduğunda, görüntü kalitesi bundan olumsuz
etkileneceğidir. Şekil 4 böyle bir durumda
neyle karşılaşacağınızı gösteriyor. Bunu uydu
alıcınızın menüsünde ayarlayabilirsiniz.

HDTV ve düz panel
televizyonlar

Neyse ki High Definition yayınlarda daha
az sorunla karşılaşıyoruz. Bu yayınlarda hem
sinyal, hem de televizyonlar 16:9 olur ve yal-

Ekran Kenar Formatı

Peki bir SDTV sinyali genişekran modunda
gelirse ne olur? Kenar oranı artık 4:3 değil,
16:9. Maalesef hayır. Pikseller esnetilir. Her
ne kadar ekranın iki yanında fazla detaylar
görsek de, aktörün 40 piksel olan yüzü yatay
eksende artık yalnızca 30 pikseldir.
Peki, geniş ekran modunun geleneksel
4:3 modundan daha iyi olduğunu söyleyebilir

Şekil 1. 704x678.362x678.362x288 çözünürlüklerinde piksel
büyüklüğü ve biçiminin karşılaştırılması
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Görüntü Çözünürlüğü
720 x 576
352 x 288
480 x 576
544 x 576
480 x 576
352 x 576

Şekil 2. Aynı görüntünün çözünürlüğü 720x678’den 352x678’e inmiş hali

Şekil 3. Aynı çözünürlükteki SDTV sinyalinde
4:3 ve 16:9 formatlarının karşılaştırılması

nızca 2 farklı çözünürlük kullanılır: 1280 x 720p ve 1920 x 1080i. Pikseller karedir. Her ne kadar H.264/AVC standardının yaratıcıları bunu
çok yönlü yapmış da olsalar (örneğin birçok farklı ekran formatı bu
standartta mümkündür) dijital TV yayınlarında yukarıda bahsettiklerimizin ötesinde problemle karşılaşmayız.
Yazımızı okuduktan sonra, kendinize uygun bir televizyon satın
almakta daha fazla zorlanabilirsiniz. Piyasada satılan televizyonların
(özellikle ucuz olanların) çözünürlükleri genellikle yukarıda açıkladığımız değerlerden daha farklı olur. Bunlardan en çok karşılaşılanları
:1366 x 768 ve 1024 x 768. Peki bu değerler nereden geliyor? Söyleyelim: bilgisayar monitörlerinin çözünürlüklerinden alınmışlardır. Bkz
tablo 4.

Program
variety ...

PC Monitor Çözünürlükleri
640 × 400 VGA
640 × 480 VGA
854 × 480 SVGA
800 × 600 SVGA
1024 × 768 XGA
1280 × 768 XGA
1280 × 1024 SXGA
1600 × 1200 UXGA
Tablo 4. Bilgisayar monitörlerinde standartlaşmış çözünürlükler
WXGA (1366 x 768) XGA’dan türetilmiş bir sistemdir. Anlamı, HDTV
sinyali aldığında televizyonun bunu kendi hafızasındaki çözünürlüklerden birine dönüştürmesi gerektiğidir. Yani görüntünün kalitesinin düşürülmesi gerekir. Peki ama bu kalite bozulması algılanabilir
düzeyde midir? Görüş alanımızın mükemmel olmaması nedeniyle 32”
bir ekranda 1920x1080 piksel çözünürlüğünü tüm ayrıntıları içinde
görebilmemiz için 1.3 metre yakına gelmemiz gerekir. Diğer bir
deyişle, böyle ful çözünürlüklü bir televizyon yapılacaksa yeterince
büyük olmalıdır. Örneğin, yukarıda bahsettiğimiz mesafe 50” söz
konusu olduğunda yaklaşık 2 metreye çıkar. Bir televizyonu 2 metreden seyretmenin esprisi olabilir; ama 1.3 metreden herhalde bunu
söyleyemeyiz .
Bu durumda söyleyeceğimiz, gerçekten büyük bir panel televizyon
almak istiyorsanız, full HD çözünürlüğünü arayın. Eğer televizyon
izleyeceğiniz oda o kadar büyük değilse, daha küçük 1366X768 çözünürlüğü ya da 1024x768 sizin için yeterince iyi bir seçim olabilir. Karar
verme aşamasında kontrast, parlaklık, ışığın yansıması (plazma televizyonların zayıf noktası!) gibi diğer etkenleri de göz önüne alın. Ama
ne olursa olsun 852x480 çözünürlüklü ucuz modellerden kaçının.

Sonuç

SDTV yayıncıları arasında kolaylıkla düşük çözünürlükte, yani kötü
görüntü kalitesinde yayın yapan kanallar bulabiliriz. Görüntüler eski
VHS kasetlerindeki kadar zayıf olabilir. Dijital TV yayınlarının her
zaman en kaliteli yayın olduğunu söylemek bu nedenle mümkün değildir. Ancak, HDTV söz konusu olduğunda bunu söyleyebiliriz. Yalnızca
HDTV sinyalleri uyumlu bir televizyonda izlendiğinde yüksek kalite
anlamına gelir.
Ayrıca, çözünürlük görüntü kalitesini etkileyen tek faktör değildir. Sizin de bildiğiniz gibi, alınan sinyal ve televizyonun ekran biçimi
formatında uyumsuzluk da kaliteyi düşüren bir etkendir. Tabii başka
şeyler de sayılabilir, TELE-satellite’in gelecek sayısında da bunlardan
bahsedeceğiz.

Multiswitch distribution
system:

• 16 SAT IF Signals

(4 Orbit positions)

• Terrestrial passive
• return path
• cascadable
Şekil 4. Görüntü formatıyla televizyonun ekran formatı arasında
uyumsuzluk olduğunda görüntünün dönüştürülmesi

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

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

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

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

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

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

Uluslarası TELE-satellite Dergisi dünya çapında 14 ayrı dilde yayınlanmaktadır:

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Indonesia Български

Deutsch

English

Español

ﻓﺎﺭﺳﻲ

Français

Ελληνικά

Hrvatski

Italiano

Nederlands

Polski

Türkçe
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