ULUSLARARASI UYDU DERGİSİ

o
ri
e
e
l
d
i
m
V ma siste i
k
tır
ş
a
ı
k
ı
d
s
n ler
ı
k
k
ha rçek
ge

�����

�����

SATELLITE

Yılı: 26 Nº 195

TELE

Dünyanın En Büyük Uydu Donanımı Dergisi

�����������
����������
Dijital FTA
Uydu Alıcısı

������

Sadece
0.2 dB’li LNB serisi

�������

Son iki ayda
yeni çıkan
kapsama
haritaları

�����������
YENİ: DVB-S2 kartı

����������
Ne o? Kask mı?
Hayır, bu çok
başlıklı bir
Luneberg
Anteni!

������������
“Satılık 5 metrelik çanak anten. Parçalarına ayrılmış durumda…”

������

TELE-satellite okurlarına özel:
SatcoDX “World of Satellites”

SatcoDX
Yazılım
Etkinleştirme
kodu

SatcoDX “World of Satellites” yazılımı dünya çapındaki her uydu yayının teknik verilerini içerir.

SatcoDX yazılımının 3.10 sürümü için etkinleştirme kodu

93GE192A5GA8191DEB63GC2C66CB99E5

TELE-satellite Dergisi’nin bir sonraki sayısı çıkana kadar geçerlidir.
SatcoDX yazılımını buradan indirebilirsiniz:

www.TELE-satellite.com/cd/0612/tur

TELE

SatcoDX yazılımını bilgisayarınızda kullanmak için adım adım kurma talimatları:

SATELLITE
����������������������İ�İ

Editörlük Ofisi
TELE-satellite International
Postfach 1234
85766 Münih-Ufg
ALMANYA
Editör
Alexander Wiese
E-posta alex@TELE-satellite.com
Yayın Şirketi
TELE-satellite Medien GmbH
Aschheimer Weg 19
85774 Unterföhring
ALMANYA

2. Yazılımın ana menüsündeki LICENSE
(LİSANS) seçeneğine tıklayıp oradan REGISTRATION (LİSANS KODU) seçeneğini tıklayarak,
etkinleştirme kodunu öngörülen yere giriniz.
Etkinleştirme kodunu girdikten sonra, VALİDATE KEY (KODU ONAYLA) düğmesine basıp

Çevirmenler
Adil Seyrek
Lütfü Şimşek
Grafik-Dizayn
TELE-satellite Hungary Kft
Nemeti Barna Attila

1. Yazılımın 3.10 sürümünü yukarıda belirtilen
İnternet adresinden indiriniz.
Not: Eğer zaten 3.10 sürümünü bilgisayarınıza kurmuş iseniz, tekrar kurmanıza gerek
yoktur. Kurulu yazılımın sürümünü ise, menüdeki YARDIM
(HELP)
sekmesini
seçip, orada
HAKKINDA
(ABOUT) seçeneğini tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Üçüncü satırda bilgisayarınıza kurulu
sürümün numarası yazılı olacaktır.

menüden çıkınız. Bundan sonra, ne zaman
isterseniz, en son uydu transpondör verilerini
İnternet’ten indirebilirsiniz, bilgisayarınızın
İnternet’e bağlı olması ve gereken FTP portlarının açık olması koşuluyla.

Not: SatcoDX yazılımı, etkinleştirme kodu
olmadan, ya da girilen kodun geçerliliği bittikten sonra da çalışır. Ancak bu durumda transpondör veri tabanı güncellenemez ve kayıtlı
veriler en son güncelleme yapıldığı ya da
yazılımın oluşturulduğu zamana ait olacaktır.
Genel olarak her SatcoDX yazılımı oluşturulduğu tarihte geçerli olan transpondör verilerini
veri tabanında bulundurur.

Her uydunun tüm teknik verilerini içeren
eksiksiz kanal listesi

Reklam
Alexander Wiese
Faks +49-89-92185023
E-posta alex@TELE-satellite.com

Alımı mümkün tüm uyduların otomatik
olarak gösterilmesi

Basımevi
Litografia Rosés
08850 Gavà Barcelona
İSPANYA
Abonelik
Doğan Burda Dergi Yayıncılık A.Ş.
Esra Ocakli
Hürriyet Medya Towers
34212 Güneşli-İstanbul
Tlf. (212) 6222 409
Faks (212) 6222 278
E-posta eocakli@dpp.com.tr

SatcoDX uyumlu alıcıları otomatik olarak
programlama olanağı

İnternet üzerinden iki sunucu üzerinden her an
güncelleme olanağı

Türkiye Bayiliği ve Dağıtım
Doğan Burda Dergi Yayıncılık A.Ş.
Esra Ocakli
Hürriyet Medya Towers
34212 Güneşli-İstanbul
Tlf. (212) 6222 409
Faks (212) 6222 278
E-posta eocakli@dpp.com.tr
Copyright
© 2006 by TELE-satellite
Kanal listelerini kapsama haritalarıyla
birlikte HTML formatında yazdırabilirsiniz

ISSN 1619-9677
İnternet sitesi
www.TELE-satellite.com/tur
Bir Distripress üyesidir

Veriler birçok kullanışlı dosya formatında
kaydedilebilir

İÇINDEKILER
FORTEC STAR MERCURY II
Dijital FTA Uydu Alıcısı .................16

TECHNOTREND
S2-3200
Bilgisayar kartı .......20

PROMAX TV Explorer
Dijital/analog TV,
Uydu ve Kablo
Analizörü................24

Satellite Transmissions
New Satellite Footprints
in last 2 months
at SatcoDX ....... 26, 30

GT-SAT GT-LST40/
GT-T40/GT-QD40/
GT-QDCIR40
LNB Serisi .............28

Küçük Uydu Anteni
Dr Farrag İmzalı çok
beslemeli bir
Luneberg anteni ........32

Pratik öğütler
Küresel konumlama
sistemi (GPS) yardımıyla
anten ayarı ........................36

Sevgili
Okurlar
TELE-satellite’in
son
sayısında
görüntüdeki piksel sayısı demek olan
görüntü çözünürlüğünden bahsetmiştim.
Bazı kanalların dört piksel yerine tek piksel
kullandıklarını ve uydu alıcılarının bu tek
pikseli alarak dört kere tekrar ettiğini
de söylemiştim. Yayıncı böylece piksel
göndermede %75 tasarruf sağlıyordu.
Ama hepsi bundan ibaret değil. Bu sayıda
görüntü sıkıştırma tekniğinden bahsetmek
istiyorum. Her pikseli bir biri ardı sıra
yayınlamak yerine, o kadar sıkıştırıyorlar ki
yalnızca genel bilgi gerçekten yayınlanmış
oluyor. Bu tıpkı, “Sevgili ekran, biraz kırmızı
piksel al, bunları üst köşeye yerleştir, biraz
mavi piksel al ve bunları da alt köşeye
yerleştir; sarıların nereye konacağını da
bana sorma” demeye benziyor. Sıkıştırma
ne kadar yoğun olursa, TV ekranında
gördüğümüz görüntü de o kadar bulanık
oluyor.
Bununla birlikte, TV programlarında
üçüncü bir kategori daha var ki, tembelliği
en uç noktasına vardırıyor: Bunlar Avrupa’da
yeni ortaya çıkan bazı kanallar ve birkaç
saniyede bir değişen hareketsiz görüntüler
yayınlıyorlar. Bu görüntüler, çoğunlukla
ödemeli telefon reklamları için kullanılıyor.
Buradaki bilgi seviyesi, sıfıra yakın ve bu
hem görebildiğimiz resim (yayının içeriği)
hem de sinyalin teknik yapısı anlamında
böyle.
Yalnızca
her
kanal
kategorisinin
kendine özgü bir takım özellikleri olması
gerektiğinden değil; ama merak ediyorum:
eğer hareketsiz görüntüler uydu alıcımın
TV listesinde TV kanalı olarak görünecekse
TV ile reklam bantlarının yer aldığı internet
arasındaki fark nedir?

Göründüğü kadarıyla farklı iki teknoloji
birbiriyle iç içe geçmeye başlıyor. Bana
göre bir TV kanalı belirli bir görüntü
kalitesine sahip ekranda izlediğim “hareketli
görüntü”dür. Görüntü kalitesi ne kadar
düşer ve hareket ortadan kalkarsa, bu
yayının televizyon yayını olma özelliği de
o kadar azalır. Böyle bir şey “gerçek” TV
kanallarıyla aynı liste içinde neden karşıma
çıksın ki?
Gelecekte uydu alıcıları, bir yayının
teknik kalitesini ayırt edebilecek şekilde
geliştirilebilirse çok iyi olacak. Tarama
seçeneklerinin geliştiğini görmek gerçekten
sevindirici olabilirdi: “Tümü” veya “FTA”
gibi seçeneklerin dışında “sadece HQ” gibi
bir seçenek kim bilir nasıl olurdu? Böyle
bir seçenekle sadece minimum 1 Mbps bit
hızında ve 704x480 piksel çözünürlüğünde
yayınları bulmak çok kolay olurdu sanırım.
Sadece “gerçek” kanalları izlemek beni
gerçekten memnun eder.
Dostlukla,
Alexander Wiese
P.S.: Bu ayki favori radyo istasyonum:
30B Hispasat (12.149V, A-PID 5203)
uydusu üzerinde aralıksız eski ve yeni
İspanyol hitleri çalan Radio Atlantida.
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Polarizasyon

Dairesel ve Lineer
Polarizasyon
Peter Miller

Eğer uydu listelerini incelediyseniz muhtemelen Ku-bant transpondörlerinin çoğunluğunun lineer (dikey veya yatay) C-bant transpondörlerinin ise dairesel polarizasyonda çalıştığını da fark etmişsinizdir.
Bunun teknik bir nedeni var mı yoksa bu sadece gelenekselleşmiş bir
şey mi?
Hemen söyleyelim, bu bir
teknik gereklilik. Ama açıklamadan önce, polarizasyon hakkında
genel birkaç söz söyleyelim.
Elektromanyetik dalga, elektrik ve manyetik alanların bileşiminden oluşur. Bunlar daima bir
arada ortaya çıkarlar. Elektrik
alanı vektörü manyetik alan vektörüne dalganın yönüne göre dik
gelir. Şekil 1’de elektromanyetik
dalga yukarıya doğru gitmektedir.

Şekil 1:
Lineer ve dairesel polarizasyon

Eğer elektrik vektörü ile manyetik vektör arasında seviye
değişikliği yoksa, lineer
polarizasyondan söz edilir. Elektrik
vektörünün
ekvator
çizgisine
göre yönüne bakarak polarizasyona yatay veya dikey deriz.
Eğer ±90° bir değişiklik varsa
buna dairesel polarizasyon denir.
90° değişiklik (pozitif veya negatif) elektrik alanı maksimuma
ulaştığında, manyetik alan sıfıra

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

eşitlenir veya tam tersi olur.
Bunu şekil 1’de görebilirsiniz.
Teorik olarak diğer faz değişiklikleri de varsa (ne 0/180° ne de
±90°), eliptik polarizasyondan
söz edilir. 90 derecenin önündeki
işarete bağlı olarak, ya sağ dairesel polarizasyon (RHCP) veya
sol dairesel polarizasyon (LHCP)
var denir.
Günümüzde, iyi performanslı
lineer polarizasyon LNBF üretmek dairesel bir LNBF’ye göre
daha kolay. Bu nedenle üreticilerin çoğu Ku-bant lineer LNBF
üretmeyi tercih etmektedir.
Lineer polarizasyonun en bilinen dezavantajı, LNBF’nin eğiminin bulunulan coğrafyaya göre
ayarlanmak zorunda oluşu. Dairesel polarizasyonlu sinyallerde
ise bu ayarlama gerekli değildir.
Sadece LNB’yi çanağın odak noktasına yerleştirmek yeterli.
Daha az bilinen ama belki de
daha önemli bir faktör de lineer
polarizasyonlu sinyallerin dünyanın manyetik alanının yol açtığı
Faraday rotasyonuna karşı hassas
oluşu. EM vektörlerinin rotasyonu dairesel polarizasyonlu sinyaller üzerinde hiçbir etkiye sahip
değildir. Faraday etkisi frekansla
birlikte hızla azalır ve Ku-bandında pratikte dikkate alınmayabilir; ama C-bandında böyle
olmaz! C-bandında lineer polari-

zasyon kullanılmasının bu kadar
riskli olmasının nedeni de budur.
Hatta dünyanın manyetik kutuplarına daha yakın noktalarda bu
daha da riskli olabilir.
Yayıncılar
hangi
bölgelere
yayın
yapacaklarına
kendileri karar verirler. Eğer hedef
bölgede havanın kötü olması
(yağmur, kar) olasılığı yüksekse veya yüksek enlemlerde
ise (yani bulutların yolu üzerindeyse) C-bandını tercih ederler.
Sizin de muhtemelen bildiğiniz
gibi C-bandı kötü hava koşulları
karşısında Ku-bandından daha
dayanıklıdır. Ve C-bandı da Faraday etkisine karşı daha hassas
olduğu için, dairesel polarizasyon
daha iyi bir seçimdir.
Ama eğer hedef bölge orta
enlemlerdeyse ve çanak boyutları
da önemli bir unsursa (Avrupa’nın
büyük kentlerinde olduğu gibi)
Ku-bant daha doğru bir tercih
olacaktır. Bu bölgelerde Faraday
etkisinden korkmamıza gerek
olmadığı için, lineer polarizasyon,
yüksek performanslı LNBF’lerle
kullanıcılara daha kolay yayın
yapma olanağı olacaktır.
Sizin de gördüğünüz gibi, polarizasyon
tercihinin
arkasında
yatan teknik bir neden bulunmaktadır. Bu tercih her zaman
yayınların en kaliteli yapılmak
istenmesinin bir sonucudur.

BEGINNER SECTION

Temel fonksiyonlar

LNB nedir ve ne işe yarar?
Heinz Koppitz

Uydu sinyalleri aslında son derece zayıf sinyallerdir. Bu sinyalleri alabilmek için çanak antenlere, düşük gürültü bloğu, bilinen adıyla LNB ve LNBF’lere takılması gerekir.

Tüm diğer seçenekler yalnızca sabit anten-

Bunlar çanak

lere uygun. Çift, dörtlü ve sekizli LNB’ler iki,

antenin odağına monte edilerek sinyallerin toplanması sağlanır. Peki ama bu küçük aletler ne iş

dört veya sekiz uydu alıcısına bağlanabilir.

yaparlar, bunların içinde ne olup biter?

Tüm uydu alıcıları LNB’ye ayrı bir koaksiyel
kabloyla bağlanır böylece her biri farklı bir

Elektronik

bu nedenle uydu alıcısı LNB’ye her sinyalin
zorundadır,

Quattro bir LNB ise anahtarlı bir çıkışla

Düşük gürültü bloğu uydu anteninin kalbi-

LNB bu sayede gerekli dipolü etkinleştirebilir.

dört farklı sinyal konfigürasyonunda (yatay,

dir. Basitçe, bir ucundan antenden yansıtılan

Güç kaynağının voltajı vasıtasıyla bu sinyal

dikey-düşük ve yüksek bant) aynı anda sinyal

odaklanmış sinyaller giren ve diğer taraftan

LNB’ye gönderilir. 14 Volt dikey polarizasyonu

verebilir. Fakat doğrudan uydu alıcısına bağla-

bunları işlenmiş olarak uydu alıcısına gönde-

etkinleştirirken 18 Volt yatay polarizasyonu

namaz. Çıkış sinyalleri bir anahtarlama mat-

ren oyuk bir ses rezonansı olarak tanımlayabi-

etkinleştirir. Her ne kadar DiSEqC protokolü

risine bağlıdır. Matris şelaleri ve orta düzey

liriz. Bir org borusuna benzer şekilde aktarım

256’den fazla komutla son derece güçlü bir dil

yükselticilerle istenilen sayıda uydu alıcısı bu

enerjisini

olarak ortaya çıktıysa da, henüz polarizasyon

sisteme de bağlanabilir.

elektrik

polarizasyonunu

sinyallerine

dönüştüren

iç dipolleri dalgalandırır ve tetikler. İlave bir

da

aktarmak

kanalı alabilir.

değiştirmek için kullanılamamaktadır.

Profesyoneller
için çoklu besleme

elektronik switch bu sinyalleri koaksiyel kabloya geçmeden yükseltir ve kablolarda sinyal

Bir Üniversal LNB uzatılmış Ku bant için ikinci

kaybını önlemek üzere bunları düşük frekansa

bir anahtarlama moduna sahiptir. Uydu alıcıla-

dönüştürür.

rının frekans aralığı yeterince geniş olmadığı
için gelen sinyalinin iki kısma bölünmesi gere-

Tanımlardan farklı modeller arasında büyük

kir. Bunlara geçiş, yine uydu alıcının belirli bir

farklılıklar olduğu gibi bir anlam çıkarmak

kanal seçildiğinde gönderdiği 22 kHz sinyaliyle

mümkünse de, günümüzde kullanılan LNB’le-

yerine getirilir. Bu 22 kHz sinyali de DiSEqC

rin büyük çoğunluğu aynı teknolojiyi kul-

komutları için daha kompleks sistem konfigü-

lanmaktadır. En ayırt edici özellik son çıkan

rasyonlarında taşıyıcı frekans olarak kullanılır.

LNB’lerde teorik olarak en düşük düzeye, yani

Bu DiSEqC komutları çoklu şalterleri ve anten

0.3 dB gürültü seviyesine erişilmiş olmasıdır.

motorlarını kontrol etmek için kullanılır (bkz.

Üniversal bir LNB, Avrupa’da yaygın bir kulla-

Sayı 189).

nımı olan Ku bandında, bu bandı iki kısımlı bir
frekans şeklinde böler.

gelir. Bunun avantajı uydular arasında geçiş
yapmanın son derece hızlı oluşudur. Ancak, bu
çözümde de bazı olumsuzluklar ve kısıtlamalar
bulunmaktadır:
Sinyal gücündeki kayıplar nedeniyle daha
büyük çanaklar tercih edilmelir.
En fazla dört uydu seçilebilir.
Mümkün yörünge aralığı +/- 10 dereceyi
geçemez (bu sınırlar içinde kalınmalı)

Çeşitli Tasarımlar

Sinyaller arasında geçiş yapabilmek için

Çeşitli amaçlar için çeşitli LNB tasarımları
Her LNB yalnızca tek bir frekans bandı için

Çoklu besleme, sabit bir antenle aynı anda
birden fazla uydudan yayın almak anlamına

vardır. Aşağıdaki tabloda uzatılmış Ku bandı

kullanılabilir; çünkü S,C ve Ku bantlarının her

için kullanılan en yaygın LNB tipleri ve bunların

biri kendilerine özgü oyuk resonatöre ihtiyaç

nasıl kullanıldıkları bulunmaktadır:

DiSEqC protokolü zorunludur.
Birden fazla uydu alıcısı bağlanacaksa, bir
sinyal matrisi zorunludur.
Anteni ayarlamak nispeten zor olabilir.

duyar. Lineer ve dairesel sinyaller için özel
LNB’ler de bulunmaktadır. Bunlar esas olarak

Tip

Bağlantılar

Sabit Montaj

Motorlu Çanak

Çoklu Besleme

dahili dipollerin düzenlenişiyle diğerlerinden

Tek LNB

Tek alıcı

Bir Uydu

Yes

2–4

Çift LNB

İki alıcı

Bir Uydu

Hayır

2–4

Quad LNB

Dört alıcı

Bir Uydu

Hayır

2–4

Quattro LNB

Çok kullanıcılı

Bir Uydu

Hayır

2–4

Okto LNB

Sekiz Alıcı

Bir Uydu

No

2–4

Monoblok 2

İki alıcı

İki uydu

No

2, sabit

Monoblok 4

Dört alıcı

İki uydu

No

2, sabit

Monoblok 8

Sekiz alıcı

İki uydu

No

2, sabit

ayrılırlar.
Elektronik switch güç kaynağı özel bir
ilgiyi hak etmektedir. Gerekli güç, uydu alıcısı tarafından sağlanır ve koaksiyel kablo
üzerinden LNB’ye aktarılır. Koaksiyel kablo,
yalnızca yayın sinyallerini antenden alıcıya
aktarmaz, aynı zamanda LNB’nin çalışması
için gerekli gücü de alıcıdan LNB’ye taşır.
Tabii ki, bu işlem için gerekli olan kontrol sinyalleriyle birlikte.

Tekli LNB’ler her türlü özel izleme için rahatça

Pratik Monoblok LNB

kullanılabilir. Tekli LNB’nin izleme prensibi düz

Bu ikili LNB, iki uydudan aynı anda sinyal

antenlerde de geçerlidir. Eğer uydu alıcısı

alabilmek için en basit çözümdür. Aynı kutu

motorlu bir çanağı kumanda etmek için gerekli

içinde iki LNB’nin yerleştirildiği bir tasarımı

DiSEqC 1.2 protokolünü destekliyorsa, bir

vardır. İki LNB, herhangi bir DiSEqC 1.1 uydu

çanak motoru ve bir LNB kombinasyonu iste-

alıcısıyla birlikte kullanılabilir. Ancak, bunları

Kanal değiştirme
sırasında anahtarlama

diğiniz sayıda uydudan sinyal almanızı sağlar.

sabit 3 veya 6 derece aralıklarda kullanabilir-

Bu çok cazip bir konfigürasyon, tek sorunu ise

siniz. Avrupa’da Ku, bant için monoblok tekli,

farklı bir uydudan bir yayın izlemek istediği-

çiftli ve dörtlü LNB’ler satılmaktadır. Bunla-

Transpondörlerde

nizde; anten o uyduya dönene kadar beklemek

rın arasında 6 derecelik aralıklar tanımlıdır

zorunda oluşunuz.

(Astra1/Hotbird veya Astra2/Astra3A, için).

iki

farklı

polarizasyon

olur (yatay/dikey ve sol/sağ dairesel). İşte
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El Yapımı Çoklubant

SATELLITE RECEPTION

Siberya usülü çoklu bant izleme
Nickolas Ovsyadovsky

Dergimizin son sayısında birleşik bir C-bant ve Ku-bant feedinin ne kadar kolay yapılacağını
göstermiştik. Bunun için gerekenler boş bir konserve kutusu, bir bakır tüp ve biraz da kişisel
gayretten ibaretti. Dünyanın bazı bölgeleri için C-bant yayınları pek geçerli olmasa da, C-bantın
asıl yayın sistemi olduğu durumlarda vardır. İşte o bölgelerde beklentiler ve istekler biraz farklılaşır, “sistemime nasıl bir C-bant LNB ekleyebilirim” sorusu “Ku-bant LNB takarsam fazladan kaç
kanal daha alırım” sorusuna dönüşür.
C-bant, Sovyetler birliğinde onlarca yıl kullanıldı ve Rusya döneminde de Perviy Kanal
ve Telekanal Rossiya gibi ulusal kanalların
sinyallerini dünyanın bu en büyük ülkesindeki
yer vercilerine aktarmak için kullanıldı. Uydu
sanayisi geliştikçe, daha fazla Ku-bant uydusu
önce Rusya dışında; ama daha sonra 40
derece, Doğu, 80 derece Doğu ve 90 Derece
doğu gibi önemli Rus pozisyonlarında da kullanılmaya başlandı. Ama eski iyi dost C-bandını mezara gömmek için hala vakit çok erken.
Ulusal yapan kanallar bant değiştirme konusunda aceleci değiller. Yani en azından Rusya’nın doğu kısımlarında C-bant temel yayın
sistemi olarak daha bir süre kullanılacak.
Rusya’nın Avrupa kısmında, yakındaki bir
TV vericisinden en az 2 ulusal 2 de yerel kanal
almak normalde bir sorun değildir. Eğer sinyal
çok zayıfsa, en kolay çözüm Ku-bant LNB’li
küçük bir çanak kurmak ve bunu 36 derece
doğu Eutelsat W4 uydusuna çevirmektir. Bu
uydunun kapsama alanı özellikle Rusya’nın
Avrupa kısmında oldukça güçlüdür.
İzleyicinin dahili Z-kript modülü olan özel bir alıcı
satın almasını gerektiren “Tricolor” paketinde
şu anda 10 kanal yayın yapıyor. Abonelik
ücreti yok, ama kanalların telif hakları nedeniyle şifrelenmesi zorunlu. Diğer bir seçenek
de aynı uydu üzerinde yayın yapan, gerçek bir
şifreli TV’ye abone olmak.

Ama Ural dağlarını geçip doğuya doğru gittiğimizde durum bu kadar parlak değil. Eutelsat W4 buralarda izlenemiyor ve 56 derece
Doğu Bonum 1 uydusundan yayın yapan ve
başlangıç için en az bir yıllık abonelik gerektiren şifreli yayın paketi ortalama bir TV izleyicisine çok pahallı gelebilir. İşte bu noktada
birleşik C ve Ku-bant yayını izleme fikri akla
geliyor ve birkaç bin kilometre batıya göre
çok daha çekici bir seçenek olarak ortaya
çıkıyor.
Tabii ki, profesyonel olarak imal edilmiş birleşik C-Ku bant feedleri var ve bunları uydu araç gereci satan bir mağazadan
kolayca satın alabilirsiniz; ama kendi ellerinizle kolayca yapabileceğiniz bir şey için 100
euro ödemenin ne anlamı olabilir ki? Rusların çoğu deney yapmayı hala seviyor; çünkü
buna zorunlu oldukları zamanlar henüz çok da
eski değil. Bundan sadece 20 yıl önce hayal
edebileceğiniz her şeyi elde yapmak satın
almaktan çok daha basitti. Her ne kadar bu
durum hızla değişmiş olsa da, bir çok insan
vakitlerini ilginç ve benzersiz şeyler yapmak
için kullanmaktan hoşlanıyor. Ayrıca bunların
bazıları gerçekten değerli icatlar olabiliyor.
Genel olarak uydu izleme için de bunu söyleyebiliriz ve tabii ki C-Ku bant feedleri de bir
istisna oluşturmuyor.

Çanağı değil
LNB’yi hareket ettirin
Ama ille de delik açmak zorunda olduğunuzu
söyleyen de yok. Yine ilginç bir icat da Aleksey’den geliyor: Bir LNB’yi bir diğerinin üstüne
monte etmiş ve bantlar arasında geçiş yapmak
istediğinde, sadece uydu alıcısında istediği
“pozisyonu” seçmesi yeterli. LNB tutacağına
eklenmiş, aktüatör geri kalanı kendi yapıyor.

LNB’ler işte bu şekilde monte ediliyor…

Sadece bir matkap ve iki LNB alın
Eğer dahili feedhorn’lu mevcut bir monoblok C bant LNB alırsanız buna Ku-bant eklemek
sadece bir delik açmak ve Ku-bant LNB’yi buna tutturmaktan ibarettir. Omsk’tan Sergey’in birleşik cihazı da bu yöntemle yapılmış:

İki normal LNB C-bant (üst) ve
Ku-bant (alt)

İlk olarak Ku-bant LNB’nin kapağını
çıkarıyoruz

Sonra C-bant feedinin arka kısmında
kenarlara bir sürü delik açıyoruz

Kullanıma hazır çoklu bant izleme sistemi

…ve
Ku-bant
LNB’yi
ekliyoruz

Sonra bu metal parçasını dikkatlice
çıkarıyoruz…

…ve aktüatör bağlanıyor

Biraz ince ayardan sonra 2 saatten daha az bir
süre içinde Sergey Ku-bant LNB’yi sistemine ekleyerek izlediği kanal sayısını iki katına çıkardı.

Sizin de gördüğünüz gibi, hiç de o kadar
zor bir iş değil. Bu tür bir şey icat etmek için
Albert Einstein olmanız gerekmiyor. Ve bunu
bir de herhangi bir dükkana gidip herkes gibi
satın almayla kendinizin eşsiz bir şey yaratmasının zevkiyle karşılaştırın!
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Uydu Alıcısı

Fortec Star Mercury II

Eşsiz Özellikleriyle Şifresiz Bir
Uydu Alıcı

Fortec Star
Kuzey Amerika
serisi uydu alıcılarına
yeni bir model daha ekledi ve
yeni Mercury II, ABD’nin Georgia eyaleti
Atlanta kentinde yapılan Sat Expo 2006 fuarında
tanıtıldı. Bu cihaz, ekstra özellikleri olan, kullanımı
keyiﬂi şifresiz (FTA) bir uydu alıcısı. Doğal olarak, elimize büyütecimizi alarak, bu yeni cihazı güçlü kılan özelliklerini yakından incelemek istedik.

300 x 210 x 60mm (11.8 x 8.3 x
2.4 inç), ebatıyla, boyutları itibariyle normal bir uydu alıcısı. Gümüş
renkli ön panelde yatay olarak
sıralanmış sekiz tuş bulunuyor.
Uzaktan kumanda kanepenin yastıkları arasında kaybolduğunda bu
tuşları kullanarak cihazı programlayabiliyorsunuz. Dört haneli yeşil
gösterge ön panelin tam ortasına
yerleştirilmiş ve ya saati ya da
izlenilen kanalın numarasını gösteriyor. Göstergenin daha önce
hiç görmediğimiz özelliği, yeni
bir kanal açtığınız zaman, kanal
numarasının bir süre için görünüp
sonra kaybolması ve saatin yeniden görünmesi. Saati isterseniz
kendiniz girebiliyorsunuz ya da
isterseniz Saat Ayar menüsünden
GMT’yi seçerek uydu alıcısının
doğru zaman dilimini seçmesini
otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız şunu da unutmayın
ki, saat bilgisi bütün transpondörlerde mevcut olmayabilir.
Arka panelde gerekli tüm standart bağlantılar yer alıyor: aktarmalı IF girişi, üç RCA jak üzerinden
görüntü ve ses çıkışları, RS-232
arabirimi ve bir VHF modülatörü.
Modülatör 3. kanal ve 4. kanal
arasında
geçiş yapabiliyor ve
Mercury II standby modundayken antenden/kablodan gelen
yayınları cihaz üzerinden izleyebiliyorsunuz. Arka panelde bunların
dışında güzel sürprizler de var:
S video çıkışı ve dijital ses çıkışı

dışında, komponent görüntü çıkışı
için üç RCA jakı da (Y, Pb ve Pr)
bulunuyor. Bir de her uydu alıcısında olmayan ana açma kapama
düğmesi de arka panelde.
Cihazın gümüş renginin aksine
uzaktan kumandada siyah renk
hakim. Uzaktan kumandanın alt
kısmı elinize rahat oturmasını
sağlayacak şekilde biçimlendirilmiş. Numerik tuş takımı, kanal ve
ses kontrolü için ortasında “Ok”
tuşunun yer aldığı çember tuşlar
ve bunların solunda ve sağında
Info, EPG, Exit ve Menu tuşlarıyla uzaktan kumandanın üzerinde bütün standart özellikler
bulunuyor. Evrensel bir uzaktan
kumanda olduğu için TV, VCR ve
DVD Player gibi diğer elektronik
cihazlarınızı da kumanda edecek
şekilde programlayabiliyorsunuz.
Bu önemli bir özellik; çünkü bir
çok cihazı yalnızca tek bir uzaktan
kumandayla idare etmek büyük
bir kolaylık. Ayrıca VCR’lere ait
bazı özellikler için fazladan tuşlar
ve kanal düzenlemesi için (favoriler listesine eklemek, kilitlemek,
silmek, adını değiştirmek, vs…)
ilave tuşlar da bulunuyor.

Günlük
Kullanım
Mercury II,
standart Kuzey
Amerikan çıkışlı bir güç kablosuyla geliyor. Güç kaynağı 100120 Volt Doğru Akımda/60 Hz.
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Yani bu cihazı Avrupa veya başka
bir yerde fişe takmamak lazım;
çünkü patlayabilir.
Alıcıyı ilk açtığınızda, size menü
ve ses dilleri olarak hangi dilleri
tercih ettiğinizi soruyor. Menü
dili olarak, İngilizce, Arapça, Hırvatça, Çekce, Danca, Flemenkçe,
Farsça, Fince, Fransızca, Almanca,
Yunanca, Macarca, Endonezyaca,
İtalyanca, Norveçce, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça,
İspanyolca, İsveççe ve Türkçe dilleri arasından seçim yapılabiliyor.
Dil seçiminden sonra, Kurulum
menüsünde bir sonraki ekran
geliyor.
Burada
izleyeceğiniz
uyduları
ayarlayabiliyorsunuz.
Listeden istediğiniz iç osilatör
frekansını seçebileceğiniz gibi
istediğiniz değer listede yer almıyorsa, bunu elle de girebiliyorsunuz. Bu ekranda, anten motoru da
–DiSEqC 1.2 veya USALS- istendiğinde etkinleştirilebiliyor. Eğer
anten motorunuz yoksa; ama çok
beslemeli bir anteniniz varsa cihazın DiSEqC 1.0 ve 1.1 protokollleri
sayesinde bunları da sorunsuzca
kullanabilirsiniz.
Bugünlerde piyasaya çıkan yeni
uydu alıcılarının çoğu son derece
güçlü tarama fonksiyonuna sahip.
Mercury II’de de Power Scan
özelliği bulunuyor ve transpondör verilerine sahip olmadığınız
uydularda bile tarama yapabilmenizi sağlıyor. Bu taramada önce

bir uydu üzerindeki bütün DVB
transpondörler ve ardından bu
transpondör üzerindeki radyo ve
televizyon kanalları bulunuyor.
Power Scan’ın özellikleri düşünüldüğünde bir uydu etkinleştirildiğinde hemen ardından bu işleme
geçilmesi gerektiği çok açık. Her
ne kadar transpondör verileri
yeni yüklenmiş bile olsa, listeler
cihazın hafızasına yüklendikten
sonra da yeni transpondörler
uyduya çıkmış olabilir. Power
Scan ile, bu yeni transpondörleri
bulmak ve transpondör listesine
eklemek her zaman mümkün. En
basit ifadesiyle Power Scan özelliğinin uydu alıcınızın transpondör
verilerini güncel olarak muhafaza
etmeniz için en kolay yol olduğunu söyleyebiliriz.
Mercury II’nin Power Scan
özelliğine uzaktan kumandadan
da kolayca erişebilir ve birkaç
farklı şekilde değiştirebilirsiniz.
Tam bir tarama yerine kullanıcı
taramayı tek bir polariteyle sınırlayabilir, tarama için başlangıç ve
bitiş frekansları girmek, tarama
adımlarını 4, 6, 8, 10, 12 veya
15 MHz’lik olarak ayarlamak
veya yalnızca şifresiz (FTA) veya
tüm kanalları aratmak mümkün.
Bunun dışında “Hız kitleme” seçeneği de bulunuyor ve “detaylı”,
“hızlı” ve “normal” tercihleri
yapabiliyorsunuz. Eğer yalnızca,
sembol hızları 10 Ms/sn üzerindeki transpondörleri arıyorsanız,
“hızlı”yı seçebilirsiniz. “Normal”
5 Ms/sn üzerindeki sembol hızları için iyi bir tercih olur. Ve eğer
tüm sembol hızlarını istiyorsanız
“ayrıntılı”yı seçebilirsiniz. Tabii
söylemeye bile gerek yok ki,
“ayrıntılı” taramanın tamamlanması çok daha uzun sürecektir.
Ayrıca seçilen tarama adımları
da bir taramanın ne kadar sürede
tamamlanacağını etkileyen bir
parametredir.
Power Scan fonksiyonunu test
etmek için, Çanağımızı 97 derece
batı Intelsat America 5’e çevirdik
ve 4 MHz’lik adımlarla “ayrıntılı”
tarama yaptık. Tarama sırasında,
bulunan transpondörler, listeye
eklendi. Power Scan ekranında
o sırada taranan frekans değeri
de ekranın alt kısmında görülebiliyor. Tüm aktif transpondörler

bulunduktan sonra, Power Scan
bütün transpondörleri üzerlerindeki kanalları bulmak için tek tek
tarıyor. 11.7 ile 12.2 GHz aralığında her iki polarizasyonda yapılan bir taramanın tamamlanması
12 dakika 51 saniye sürdü.
Cihazın kanal hafızası 6000,
uydu hafızası ise 100 uydu. Üretici
firma Mercury II’nin 2-45 Ms/sn
arasındaki sembol hızlarını işleyebildiğini söylüyor. Testlerimizde
Mercury II’nin bunun ötesine geçtiğini gördük. Cihazı 1.374 Ms/sn
bir sinyal üzerinde test ettik ve
memnuniyetle söyleyelim cihaz
bir saniye bile beklemeden hemen
sinyale kitlendi.
Uzaktan kumanda üzerinde OK
tuşuna bastığınızda kanal listesi
o sırada izlenilen kanalın küçük
görüntüsüyle birlikte ortaya çıkıyor. Kanal geçiş özelliğiyle, kanal
listesinde yukarı aşağı gezerken
bu küçük görüntünün nasıl değişeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Eğer
kanal geçişi “direk” yaparsanız,
kanal görüntüsü, siz kanal listesinde gezinirken sürekli değişiyor.
Eğer “gecikmeli” seçilirse, siz istediğiniz kanalı OK tuşuna basarak
seçmedikçe görüntü değişmiyor.
Bu gecikmeli seçeneği, özellikle
alıcıyı motorlu bir antene bağladığınızda çok işlevsel oluyor. Böylece motor siz OK tuşuna basana
kadar dönmüyor. “auto” modunda
cihaz kendisi “direk” olarak mı
yoksa “gecikmeli” olarak mı geçiş
yapacağını algılıyor.
Doğal olarak, hafızaya kanalları yükledikten sonra, bunları
belirli bir şekilde düzenlemek ve
sıralamak isteyeceksiniz. Her ne
kadar, favoriler listelerine önceden isim verilmiş olsa da bunları
istediğiniz şekilde değiştirebili-

+

yorsunuz. Ayrıca ismi “Fav7” olan
özel bir favori listesi de var. Eğer
bir yandan izlemek istediğiniz;
ama diğer yandan kimsenin bunu
öğrenmesini istemediğiniz kanallar varsa bunları “Fav7” listesine
ekleyin ve Kilit menüsünde Fav7’yi
aktif hale getirin. Bu listeye eklenen kanallar, tamamen gizlenmiş
oluyor ve normal kanal listesinde
bile görünmüyor. Uydu sıralama
fonksiyonu da oldukça ilginç:
uydular alfabetik olarak veya
konumlarına göre sıralanabiliyor.
Ama bir de “varsayılan” seçeneği
var ve burada IA5 ve Galaxy 10R
listenin hep en başında yer alıyor.
Bu mantıklı; çünkü IA5 ve Galaxy
10 R Kuzey Amerika’da çanağınızı
doğrultacağınız uydular içinde en
popüler olanları.
Göz alıcı bir diğer özellik de
Kanal Yedekleme fonksiyonu. İlk
başta, bunun kanal listesini bilgisayara yedeklemeye yarayan
bir şey olduğunu düşünebilirsiniz.
Ama Hayır! Kanal yedeklemeyi
etkinleştirdiğinizde, organize edilmiş kanal listeniz cihazın kendi
hafızası içinde saklanıyor. Bu
işlemden sonra diğer uydular üzerinde Power Scan yapabilir, yeni
yazılım yükleyebilir, fabrika sıfırlaması ve diğer işlemleri yapabilirsiniz. Tüm bunların ardından
Kanal Geri Yüklemeyle, daha
önceden yedeklediğiniz listeyi
yükleyebilirsiniz. Diğer bir deyişle
kanal listesi tıpkı eski haliyle yine
geri dönecektir.
Uzaktan kumanda üzerindeki
Recall tuşu yalnızca izlenilen
son iki kanal arasında geçiş yapmakla kalmıyor, en son izlenilen
10 kanalı bir liste halinde ekrana
getiriyor ve bu listeden istediğiniz
kanalı seçebiliyorsunuz.
Mercury II’nin bu cihazı daha da

keyiﬂi kılacak bazı başka özellikleri de var. Örneğin, çoklu görüntü
sayesinde bir çok kanalı (4,9,13
veya 16 kare) aynı anda izlemek mümkün. Tabi bu durumda
görüntülerden yalnızca biri canlı,
diğerleri ise hareketsiz resim
olarak görülüyor.
Mercury II’nin ayrıca bir hatırlatma fonksiyonu da var: Saat
menüsünde düzgün şekilde ayarlandığında, cihaz seçtiğiniz bir

TECHNIC
DATA

program başlamak üzereyken sizi uyaracaktır. Bunun
dışında, grafikte görüntü,
veri transferi (iki uydu alıcısı
arasında veya uydu alıcısıyla
PC arasında), Anten Ayar
menüsünde yayıncının isminin görünmesi (Uydu Saptayıcı),
yayıncının numaralama sistemine
(SID) göre kanal numaralarının
görüntülenmesi ve daha pek çok
başka özellik de var. Eğer olur
da televizyonda izleyecek bir
şey bulamazsanız, video oyunlarına geçebilir ve Tetris oynayabilirsiniz. Bu arada, İngilizce ve
Fransızca dillerinde hazırlanmış
ayrıntılı kullanıcı kitapçığını da
unutmamak gerek.

Manufacturer

Fortec Star Communications,
Mississauga, Ontario, Canada

Fax

+1-905-602-5289

E-mail

fortecCA@fortecstar.com

Model

Mercury II

Function

Dijital FTA Uydu Alıcısı

Channel Memory

6000

Symbolrate

2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible

yes

C/Ku-band Compatible yes
USALS

yes

Hard Disk Drive

no

DiSEqC

1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Video/Audio Outputs

3 x RCA

Component
Video Outputs

3 x RCA (Y, Pb, Pr)

S-VHS Output

yes

Digital Audio Output

yes, S/PDIF

Power Supply

100-120 VAC, 60 Hz

Power Consumption

40 Watts max.

Kanal düzenleme

Çoklu resim

Kanal listesi

Power Scan

Bilgi çubuğu

Sinyal Kalitesi

Uzman Görüşü

Şifresiz bir uydu alıcısı olmasına rağmen, Fortec
Mercury II, üst sınıf cihazlarda bulabileceğiniz
özelliklere sahip. Özellikle Power Scan çok faydalı;
çünkü istediğiniz şekilde kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Artı, komponent video çıkışları ve dijital
ses çıkışı ile kaliteli yayınlar izlemeyi de mümkün
kılıyor.

Ron Roessel
TELE-satellite
Test Merkezi
Kuzey Amerika

-

Cihazın evrensel bir güç kaynağı olmadığı için Kuzey Amerika
dışında kullanılması mümkün değil. Kuzey Amerika’ya özel olduğu
yalnızca NTSC çıkışını desteklemesinden de belli. Ayrıca yukarıda
bahsettiğimiz özelliklerin çoğu üretilen uydu alıcılar gönderildikten
sonra eklendi. Bu özelliklerin eklenebilmesi için bir yazılım güncellemesi yapmak gerekli.
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Bilgisayar kartı

TechnoTrend S2-3200

Bilgisayarınızda Ucuz HDTV
Büyük TV şebekelerinin zihninde HDTV yavaş
yavaş olgunlaştığı halde, bu yayınları izlemek için
uygun alıcıları bulmak samanlıkta iğne bulmak
kadar zor. TELE-satellite’in bir önceki sayısında
ilk DVB-S2 uydu alıcısını tanıttıktan sonra ikinci
olarak DVB-S2 bilgisayar kartını tanıtıyoruz.
Alman DVBSHOP şirketi bu ürünü S2-3200 model

numarasıyla tüm dünyada pazarlıyor. TechnoTrend bu yeni kartın piyasaya sürülmesini geciktirmek zorunda kaldı; çünkü gerekli MPEG-4 çipleri
piyasada bulunamadı. Fakat üretici bu bekleme
süresini akıllıca değerlendirerek tüm enerjisini
gerçekten hatasız ve sorunsuz çalışan bir yazılım
geliştirmeye yöneltti.

Kart ilk bakışta sıradan bir bil-

gisayarın açılıp kapatılmasına bile

gisayar kartı ve ne işe yaradığına

gerek yok kartı sürücülere yükler

dair görünüşüne bakarak bir karar

yüklemez

veremiyorsunuz. İlk göze çarpan

biliyorsunuz.

yönü IF girişi ve IR alıcısı. İsteğe

baktığımızda, TechnoTrend bilgi-

kullanmaya
Donanım

başlayatarafına

bağlı olarak bir şifre modülüne

sayarınızda normal DVB-S yayın-

bağlantı sağlamak üzere 50 pinli

ları için minimum 1 GHz Pentium

bir konektör de bulunuyor. Uzak-

3, HDTV yayınları için ise 3.4 GHz

tan kumanda biraz fazla küçük;

Intel Pentium veya AMD 3500+/

ama alıştıktan sonra sorunsuz

Dualcore ve güçlü bir grafik kartı

bütün işlemleri yapabiliyorsunuz.

(AGP veya PCI) öneriyor. Ayrıca

TechnoTrend Media Center prog-

bilgisayarınızda Windows XP’nin

ramının ayrıntılı kullanıcı kitap-

kurulu olması da gerekli. S2-

çığı kurulum CD’si üzerinde PDF

3200 için de bir PCI yuvasına

formatında bulunuyor.

ihtiyacınız olduğunu hatırlatalım.

Günlük
Kullanım
Kartın ve yazılımının kurulumu
tak ve çalıştır ilkesiyle çok basit

Eğer şifreli modül yuvası da kullanacak olursanız, ikinci bir boş
yuvaya ihtiyacınız olacak. Ama
bunu taktıktan sonra, tüm farklı
şifre modüllerini bilgisayarınızın
arkasına takabilirsiniz.

bir şekilde yapılıyor. Kartı boş
bir yuvaya taktıktan sonra bilgi-

Yazılım aslında iki kısma ayrıl-

sayarınızı açınca, Windows yeni

mış: Bunlardan birincisi, tele-

kartı hemen tanıyor ve uygun

vizyon izlemek için TechnoTrend

sürücüyü yüklemenizi istiyor. Bu

Media Center ve ikincisi de uydu

işlem tamamlandıktan sonra sıra

üzerinden örneğin İnternet gibi

TechnoTrend Media Center prog-

veri hizmetlerini almak için kulla-

ramının yüklenmesine geliyor. Bil-

nılan bir program. Media Center,
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Avrupa’da, Astra (19.2° east)
uydusunun neredeyse eksiksiz
kanal listesiyle programlanmış
olarak geliyor. Bu kanal listesi
yayıncısına göre düzgün bir
şekilde sıralanmış ve bu sayede
istediğiniz
programı
kolayca
bulabiliyorsunuz. Astra haricinde
başka uyduları da izlemek istiyorsanız, Kanal Arama menüsünde
istediğiniz uyduyu kolayca ekleyebilirsiniz. Toplam 141 Avrupa,
Asya ve Amerika uydusu hafızaya
yüklenmiş. Bu uyduların transpondör verilerinin çok güncel
olmayabileceği ihtimali devasa
listenin boyutları düşünüldüğünde kendini biraz affettiriyor.
Herhangi bir uyduda transpondör
düzenlemesi yapmak ya da yenisini eklemek son derece kolay.
Bütün mümkün iç osilatör frekans değerleri (LOF) seçilebiliyor. Elle yapılan transpondör
taramasına ilave olarak, bütün
bir yörünge pozisyonunu da taramak mümkün, 80 transpondörlük
uydu taramasının tamamlanması
sadece 9 dakika aldı.
Dahili DiSEqC 1.0 protokolünü
kullanarak karta dört ayrı LNB
bağlayabilirsiniz. 16 LNB’nin aynı
anda bağlanabilmesini sağlayan

DiSEqC 1.1 protokolü maalesef
desteklenmemiş. Eğer bir DiSEqC
motorunuz varsa, DiSEqC 1.2
protokolüyle bunu kontrol edebilirsiniz. Ama genel olarak söylersek bu motorları bilgisayar
kartıyla kullanmak iyi bir fikir
değil. Çünkü 14/18 Volt kontrol
voltajı PCI yuvasının 5 Voltluk
gücünden çekilmeye çalışılır. Bu
da kartın hasar görmesine neden
olabilir.
Media Center programı ise üç
kısma ayrılıyor: üst sol köşede
tüm fonksiyonların yalnızca bir
Mouse
tıklamasıyla
yapıldığı
Kontrol Çubuğu var. Sağ tarafta
kanal listesi, ve ortada ise tabii
ki seçtiğiniz kanalı izleyebildiğiniz
TV ekranı yer alıyor.
Hafızada yüklü gelen kanal listesi sayesinde, kullanıcı kartı taktıktan hemen sonra iki saniyede
ekrana gelen televizyonu izlemeye başlıyor. Bir bilgisayar kartı
için kanal geçiş süresi oldukça
iyi, aynı transpondör üzerindeki
iki kanal arasında geçiş bir saniyenin altında, iki farklı transpondördeki kanallar arasında geçiş
ise yaklaşık 2 saniye sürüyor.
EPG ekranı, normal uydu alıcısı olanları kıskançlıktan kıpkırmızı bırakacak kadar güzel.
EPG, bir kanala geçtikten sonra
yalnızca birkaç saniye içinde tüm
gerekli bilgileri alıyor. Bu bilgiler
(yayıncının bu hizmeti sunduğunu
varsayıyoruz) sadece bir tuşa

basarak mantıksal
düzenlenebiliyor.

bir

şekilde

Yine iyi bir özellik de, EPG penceresinin

tüm

diğer

kanallara

ait bilgileri hemen indirmesi bu
sayede sadece bir tuşa basarak seçtiğiniz kanala ait bilgilere

Başka hiçbir program açık olmadığı sürece, Media Center ses ve

işlem bir kez yapıldıktan sonra,
kendinize özel uyarlama saye-

ram DVBViewer ise, bu da sorun
değil; çünkü bu program da S2-

görüntüyü sorunsuz bir şekilde

sinde uzaktan kumandanın kulla-

3200 ile iyi çalışıyor.

senkronize olarak gösterebiliyordu. Ama işlemci üzerine yeni

nımı son derece kolaylaşıyor.

yük getiren başka bir program
açıldığı anda HDTV görüntünün
kalitesi düşmeye başlıyordu.

programı dışında, bu kartla birlikte kullanabileceğiniz başka

TELE-satellite dergisinin bu
sayısında farklı MPEG 4:2:2
izleme olasılıklarını ele aldık ve

programlar da var. PRogDVB’siz

bu anlamda S2-3200’ü mikroskop
altına almak ve yakından iyi bir

TechnoTrend kesinlikle bundan
dolayı sorumlu tutulamaz; çünkü

yapamayan DX’çiler için söyleyelim, program bu kartla hiç sorun-

incelemeye tutmak iyi oldu. TechnoTrend Media Software 4:2:2

anında erişebilirsiniz.
TV izleyip akşamın keyfini
çıkarırken telefon çalacak olursa,

TechnoTrend’in Media Center

test laboratuarımızdaki bilgisayar

suz

içinde

sinyallerini işleyemiyor, bunu kısa

ya da beklenmedik bir ziyaretçi
kapıyı çalarsa, Zaman Kaydırma

ortalamanın altında bir makine.

özelliği sayesinde, programı dondurabilir ve işiniz bittikten sonra

Bilgisayarınıza bağlı AC3 veya
Dolby Dijital stereo ses sisteminiz varsa, doğal olarak süper net
görüntüyle birlikte kristal berrak-

desteği olmamasına karşın S2DVB’de HDTV yayınlar bile izlenebiliyor. Bunun için arka planda

sürede gördük; ama ProgDVB ile
her şey kaybolmuyor. Testlerimizde MPEG 4:2:2 için kullanılan

çalışan veri programın yardımı
yeterli. Eğer tercih ettiğiniz prog-

diğer programlarda kart sorun
çıkarmadı ve iyi çalıştı.

kaldığınız yerden izlemeye devam
edebilirsiniz. Saat fonksiyonunu
kullanarak bir çok programı önceden kayıt için işaretleyebilirsiniz.
Hem haftalık hem günlük olarak
böyle kayıtları hafızaya almak
mümkün. Tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için, kaydın yapılması
planlandığı saatte bilgisayarın da
açık olması gerekiyor.
TechnoTrend

imalatı

tuner

hassas olmasına rağmen, darbant
SCPC sinyalleriyle bazı sorunları
var. Testlerde 1.3 Ms/sn’lik test
transpondörümüzü
bulamadı;
S2-3200 ancak 4 -5 Ms/sn’den
başlayan sinyalleri oynatabiliyor.
Tüm temel SDTV fonksiyonlarını keşfettikten sonra, doğa
olarak HDTV yayınlarındaki becerilerine bakmak istedik. Alman
Pro7 ve Sat1 kanallarının HD
yayınlarını bulduk ve 2 saniyeden
daha kısa bir sürede, mükemmel görüntü kaliteleriyle her iki

çalışıyor.

ProgDVB

lığındaki ses kalitesinin de keyfini
de yaşayabilirsiniz. Diğer S2-DVB
uydu alıcılarının tersine, TechnoTrend Media Center 28.2° doğu
Astra2 uydusu üzerindeki British
Sky Digital ve BBC transpondörlerini hiç sorunsuz görebiliyor.
TV izlemeye ilave olarak, Media
Center çeşitli video formatlarını
da oynatabiliyor ve görüntü içinde
görüntü (PIP)özelliği sayesinde
küçük bir ekran içinde televizyona göz atarken, aynı anda bir
video da izleyebiliyorsunuz. Böylece can sıkıcı reklamlardan da
kurtuluyorsunuz.
CI

genişleme

modülü

saye-

sinde S2-3200 şifresiz yayınların
yanı sıra şifreli yayınları da alabiliyor. Test ettiğimiz üç CI modülü
(Premiere kartı takılı Alphacrypt

TECHNIC
DATA

Distributor

DVB-Shop, Germany

Telephone

+49-34954-31960

Fax

+49-34954-49233

Internet

www.dvbshop.net

Model

S2-3200

Function

PC card for reception of DVB and
DVB-S2 signals in SDTV/HDTV

Channel Memory

Unlimited

Satellites

141

Symbolrate

4-45 Ms/sec.

SCPC Compatible

yes, starting at 4-5 Ms/sec.

USALS

no

DiSEqC

1.0 and 1.2

EPG

yes

C/Ku-band Compatible yes

CI, Viaccess CI ve Irdeto CI)
mükemmel çalıştı.

kanalda ekrana geldi. CI arabirimi sayesinde, Alman Premiere
HD yayın paketi gibi şifreli yayın-

Media Center Software içindeki ayrı bir menüde kullanıcı-

ları da bu kartla izleyebildik.

nın uzaktan kumanda üzerindeki
tuşları kendi zevkine göre prog-

SDTV yayınların izlenmesi P4
3.7 GHz’lik işlemcimizi neredeyse

ramlaması mümkün. Bunun için
ilk olarak uzaktan kumandaya ilk
kullanımdan önce yeni fonksiyon-

hiç zorlamazken, HDTV yayınları için gerekli yüksek donanım
gücü hemen göze çarpıyordu.

+

Media Center Programı

Görüntü içinde Görüntü

DVB-S’de HDTV yayını

MPEG 4:2:2

DVB-S2’de SAT1 HD yayını

Kanal Taraması

ları “öğretmek” ve tüm tuş ayarlarını kaydetmek gerekiyor. Bu

Uzman Görüşü

TechnoTrend S2-3200 yalnızca birkaç hafta önce
çıkmış olmasına rağmen kısa sürede ün yapan çok
fonksiyonlu bir bilgisayar kartı. TechnoTrend gerekli
çipleri beklemek için geçen süreyi çok iyi kullanmış
ve kusursuz çalışan bir yazılım oluşturmuş. DVB-S
ve DVB-S2 HDTV yayınları sorunsuz gösteriliyor.Hepsinin de ötesinde DVBSHOP kartı oldukça ucuz bir
fiyata pazarlıyor.

Thomas Haring
TELE-satellite
Test Merkezi
Avusturya

-
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UPDATE

Dijital/analog TV, Uydu ve Kablo Analizörü

Promax Prodig-5 TV Explorer
Thomas Haring

TELE-satellite dergisinin son sayısında,
Promax’ın Prodig-5 TV Explorer cihazının
temel fonksiyonlarını okurlarımıza tanıttık. Bu
süre zarfında, cihazın çeşitli ayrıntılarına daha
yakından bakma fırsatı bulduk ve bu sayıda
size keşfettiğimiz bu özelliklerden bahsetmek
istiyoruz. Talihimiz de yaver gitti ve firma kısa
bir süre önce TV Explorer için yeni bir yazılım
güncellemesi çıkardı. Bu yazıda Promax’ın bu
güncellemeyle getirdiği yeni özelliklerden de
bahsedeceğiz.

Yazılım güncellemesi
Prodig-5 üzerindeki RS232 arabirimi ve
PKUPdate programı sayesinde, Promax yeni
yazılım güncellemeleri çıkararak cihazın işlevlerini kolayca güncelleştirebiliyor. Yeni yazılım ve güncelleme programı www.promax.
es adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Güncelleme tak&çalıştır olduğu için çok kolay;
cihazı RS232 arabirimiyle bilgisayarınıza bağlayın, güncelleme programını çalıştırın ve
yeni yazılımı Prodig-5 TV Explorer’a yükleyin.
Bu konuda kendine güveni olmayanlar için
Promax güncelleme programına adım adım bu
işlemin nasıl yapılacağını gösteren açıklamalar
koymuş.

Datalogger
Prodig-5 TV Explorer, Datalogger fonksiyonuyla geliyor; bu özellik tüm diğer Promax
ürünlerinde de mevcut. Profesyonel antenciler neden bahsettiğimizi hemen anlamışlardır: yeni bir çanağı taktıktan sonra, müşteri
veya çalıştığınız şirket, her şeyin gerektiği gibi
yapıldığından emin olmak
için ölçüm sonuçlarını gösteren yazılı bir belge isteyebilir. Sadece tek bir düğmeye
basarak cihazın Datalogger
özelliğini kolayca çalıştırdı-

ğınızda bu özellik tüm ölçüm sonuçlarını (Güç,
C/N, BER, MER vs.) depolar ve ya RS232 arabirimi üzerinden veya PKTools yazılımıyla bilgisayardan çıktı alacak şekilde hazırlar.
Bu
özelliği kullanarak farklı antenlerden sinyal
ölçümü yapabileceğiniz gibi farklı apartmanların sinyal kalitesini de ölçerek Küçük bir TV
şebekesi bile kurabilirsiniz. PKTools programı

Data logger
fonksiyonu

da ücretsiz olarak üreticinin web sayfasında
www.promax.es adresinden indirilebilir.

IF-Testi

RS232 üzerinden yazılım güncellemesi
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Büyük bir apartmanda, ortak bir anten veya
uydu anteni kullanmanın tek gerekçesi estetik kaygılar değildir. Eğer kendi küçük kablo
şebekenizi kuracak olursanız, favori kanallarınızı izlemek için her bağlantı kutusuna bir
uydu alıcısı bağlamanıza gerek yoktur. IF
testi, diğer adıyla zayıﬂatıcı testi yeni headend ekipmanınızı kurmadan önce SMATV
kablo şebekenizin kalitesini saptamanızı
sağlar. Bu şekilde, mevcut kablo kurulumlarını veya olabilecek maksimum sinyal kaybını
yeni ekipmanı satın almadan önce öğrenebilirsiniz. Bu testi RP-080 sinyal jenaratörüyle
Prodigy-5’i bir arada kullanarak yaptık. Jenaratör, ikisi terestriyel (85-750 MHz) ve ikisi
uydu seviyesinde (1000-2150) olmak üzere
dört farklı çıkış sinyali üretiyor. Prodig-5’i

doğrudan sinyal jeneratörüne bağladık ve cihaz bu değerleri kalibrasyon değeri olarak kaydetti. Bir sonraki adımda, Prodigy-5’i herhangi bir bağlantı kutusuna bağlayarak mevcut sinyalin kaydedilen
sinyalle karşılaştırılması sağlanıyor.

Gürültü marjı ölçümü
Promax son güncellemeyle (4.02) bu yeni ve son derece zekice
hazırlanmış seçeneği Prodigy-5 TV Explorer’a eklemiş. Cihaz artık
gürültü marjı ölçümü yapabiliyor. Bunun anlamı maksimum MER kaybını hesaplayabilmesi (dB cinsinden) ve sinyalin parazitsiz alınabilmesini sağlıyor. Bu yeni özellikle, Promax ilk kez bir uydu çanağında kötü
havanın etkisini ölçebilmemizi sağlıyor.

Otomatik doygunluk (satürasyon)
tespiti
Amfiler ve aşırı güçlü head-end çıkışları analog SMATV kablo şebekelerinde doygunluğa neden olabilirler. Prodig-5 bu problemi saptamanızı sağlayabilir ve ekranın sol üst köşesinde küçük bir sembolle
gösterdiği bu sorunu
çözmek için amfinin kazancını veya
head-end çıkış sinyalin seviyesini azaltabilirsiniz. Dahası,
maksimum
müsaade edilebilir kazanç
seviyesini belirlemeniz de mümkün; böylece beklenmedik bir
kazanç
yükselmesinde bile doygunluk
oluşmasını engellemiş olursunuz. Siyah
IF-Test
beyaz sinyalleri gösterirken bu sembol hep ekranda oluyor; çünkü bu sinyallerde herhangi bir renk bilgisi yoktur.

HDTV
Prodig-5 TV Explorer, HDTV kanalları
ve
transpondörleri
üzerinde
ölçüm
yapabiliyor; ama bazı
kısıtlamalarla: dahili
tuner nedeniyle, yalnızca DVB standardını
kullanan transpondörler işlenebiliyor.
DBV-S2 desteği yok;
Gürültü marjı ölçümü
yine de sıkıştırma
türü (MPEG-2 veya MPEG-4) fark etmiyor, cihaz hem MPEG-2 sinyallerini hem de MPEG-4 sinyallerini ölçebiliyor; ama MPEG-4 sinyallerinde
yalnızca güç ve C/N oranını ölçerken MPEG-2 sinyallerinde Power,
C/N, BER, MER vs. ölçebiliyor. HDTV görüntüsü ister MPEG-2 ister
MPEG-4 olsun ekranda izlenemiyor; ama zaten bir HDTV alıcısından
bahsetmediğimize ve
bu sadece bir ölçüm
aleti olduğuna göre
bu da bizce bir sorun
değil.

Doygunluğun otomatik tespiti

Yazılım
güncellemesini
kurmasını
size şiddetle tavsiye ediyoruz. Üretici mükemmel bir
iş yapmış ve güncelleme size yeni ve
faydalı bir çok özellik
kazandırıyor.

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

TEST REPORT

LNB Serisi

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

Her İhtiyaca Uygun
Yüksek Kaliteli LNB’ler
herkesin bildiği gibi bu imkansız.

GT-Sat

da bunun farkında ve LNB’lerini 0.2 gürültü
değerinde üretmiş. Lineer modellerde giriş
frekansı 10.7 ile 12.75 GHz arasında çıkış
frekansı (IF) 950-2150 MHz arasında ve iç
osilatör frekansı (LOF) 9750 ile 10.600 GHz.
Dairesel polarizasyonlu modeller yalnızca
11.7 ve 12.75 GHz arasında değişen yukarı
frekanslarda sinyal alabiliyorlar ve çıkış frekansları 950 MHz ile 2000 MHz arasında LOF
değeri ise 10.750 GHz.

Her model 56 ve

60 dB arasında dönüşüm kazancına sahip.
Polarizasyon

değiştirmesi

LNB

voltajıyla

yapılıyor ve 11~14V Doğru Akım dikey/sol
dairesel polarizasyon, 16~20V Doğru Akım
da yatay/sağ dairesel polarizasyon anlamına
geliyor. Çapraz polarizasyon 25 dB’de son
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, test merkezimize düzinelerce LNB gönderildi. Bunların çoğunu kalitelerinin düşüklüğünden dolayı geri çevirdiğimiz halde Lüksemburg’lu GT-Sat’ın LNB serisi bizi oldukça memnun etti.
Yalnızca yüksek kaliteli imalat değil, serinin çok geniş bir yelpazede LNB
çeşidine sahip olması da bizim için takdir edilecek bir husustu. Başka
hangi üretici aynı anda hem lineer hem de dairesel polarizasyon için tekli,
ikiz, dörtlü ve quad LNB üretiyor ki! Size daha ayrıntılı bilgi verebilmek
GT-Sat LNB serisi

için bu LNB’leri yakından incelemeye karar verdik.

derece başarılı; aşağı ve yukarı bantlar arasında geçişler ise 22 KHz sinyaliyle yapılıyor.
Üretici -40° ile +70° arasında çalışabilme
garantisi veriyor; yani bu LNB’leri Siberya
soğunda da Dubai sıcağında da hava sıcaklığına aldırmadan kullanabilirsiniz.
Şu ana kadar size söylediklerimiz yalnızca
üreticinin LNB’nin yetenekleri hakkında söylediklerinden ibaretti. Ama bu yetenekleri
gerçekten keşfedebilmenin tek yolu, bun-

İlk bakışta, gri ve beyaz renkli LNB’ler pek

muş. Lineer polarizasyonlu tüm modeller

ları test etmekti. Biz de öyle yaptık. Avus-

göze çarpmasa da üretim kalitesini hemen

40 mm ve 23 mm çapında feedler şeklinde

turya test merkezimizde önce 26° doğu

fark ediyorsunuz. Sağlam bir imalatı var ve

mevcut ve bu sayede standart her türlü

EUROBIRD2,

kabinleri su geçirmiyor. Beslemenin kendisi

ofset çanakta kullanılmaları mümkün. Bunun

LMI1 gibi zayıf sinyalli uydular üstünde test

de yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir kapakla

dışında çok beslemeli antenlerde de rahat-

ederek, birkaç aydır test merkezimizde kul-

korunmuş. Tekli model bağlantı kablosunu

lıkla kullanılabilirler. Dahası, tekli LNB hem

landığımız LNB’den elde ettiğimiz sonuçlarla

7° batı NILESAT ve 75° doğu

muhafaza etmek için plastik bir kapağa

düz hem de açılı modeller şeklinde sunulu-

karşılaştırdık ve sinyalin kalitesi bizi şaşkın-

sahip olduğu halde, tüm diğer modeller

yor. LNB üreticileri, ürünlerini “0 dB gürültü

lıktan şaşkınlığa sürükledi. Daha sonra her

neme karşı metal bir kapakçıkla korun-

değeriyle” üretmeyi herhalde çok ister ama

iki LNB’yi motorlu Kathrein CAS120 çana-
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kezimizde bir metrelik bir çanakla test ettik.
Sonuçlar yine oldukça memnuniyet vericiydi. Sonuç olarak GT-Sat LNB’sinin 0.2 dB
gürültü değeriyle son derece yüksek kaliteli
ve hassas bir ürün olduğunu güvenle söyleyebiliriz.
GT-Sat, yalnızca lineer polarizasyonlu sinyaller için LNB üretmekle kalmıyor, dairesel polarizasyonlu sinyaller için de LNB’leri
mevcut.

Dairesel

polarizasyonlu

uydu-

lar Doğu Avrupa ve Kuzey Amerika’da son
36° doğu EUTELSATW4 uydusu üzerinde Rus
Televizyonu (dairesel polarizasyonlu)

derece popüler. Viyena’daki test merkezimizde bugüne kadar 1.2 metrelik bir çanakla

ğına monte ettik. İlk önce GT-Sat LNB’nin

36° doğu EUTELSATW4 uydusundan daire-

ne yapabileceğini göstermesini istedik ve

sel polarizasyonlu sinyal almak neredeyse

sonuçlar bizi oldukça şaşırttı (güç ve C/N)

imkansızdı.

bunları tablo 1’de görebilirsiniz. GT-Sat bizim

deneme konusunda çok istekliydik. Dışar-

eski

Bu

nedenle,

GT-QDCIR40’ı

LNB’mizden frekans aralıkları anla-

dan bakıldığında Quad LNB lineer kuzen-

mında çok daha iyi sonuçlar verdi. Özellikle

lerine çok benziyor ve hem tekli hem çiftli

26° doğu EUROBIRD 2 uydusundaki yatay

modeli bulunuyor. Önce çanağın odak nokta-

yüksek bantta karşılaştığımız farklılık çok

sına taktık ve anteni 36° doğu pozisyonuna

ilginçti. Ayrıca 7° batı NILESAT uydusundaki

çevirdik, sinyal seviyesinin birdenbire yük-

zayıf yatay transpondörlerde de daha yüksek

selmesi bizi epey şaşırttı. Lineer bir LNB’yi

c/n değerleri ölçtük. Bu yeni LNB sayesinde

dairesel sinyallerde kullanmanın sinyal kay-

bu sinyalleri ilk kez görebildik. Eski LNB’de

bına yol açacağını biliyorduk; ama kaybın bu

sinyaller analizör üzerinde sadece tepecikler

kadar yüksek olduğunu görünce gerçekten

şeklinde görünüyor; ama izlenemiyordu. 75°

çok şaşırdık. LNB’yi odak noktasından çıkar-

Doğu LMI1 uydusu üzerindeki testlerimizden

dıktan ve lineer bir LNB’nin yanına taktıktan

de pozitif sonuçlar aldık. Bu uydu ölçtüğü-

sonra bile EUTELSATW4’den sinyal alabiliyor-

müz c/n değerleri de bizi oldukça şaşırttı.

duk ve kalitede oldukça iyiydi. Lineer pola-

Daha sonra, GT-Sat LNB’yi 28.2° ASTRA2D

rizasyonlu LNB diğer Avrupa uydularından

uydusunun zayıf sinyallerini Münih test mer-

sinyal almak için de kullanıldı. GT-QDCIR40

+

Uzman Görüşü

GT-Sat yeni LNB serisiyle herkese hitap edebilecek
bir ürün yelpazesi yaratmış. Tekli, çift, dörtlü, quad
ya da dairesel ihtiyaç duyduğunuz LNB ne olursa
olsun fark etmez; aradığınızı mutlaka bulacaksınız.
İmalat kalitesi çok iyi ve ölçtüğümüz gürültü değeri
GT-sat’ın broşürlerindekiyle aynı.

-

sol ve sağ polarizasyon arasında 14/18 V
kontrol sinyalini kullanarak

geçiş

testlerimiz
iyi
Thomas Haring
TELE-satellite
Test Merkezi
Avusturya

GT-Sat şu anda ﬂanj tip bağlantılı bir LNB üretmediği için bunları
parabol antenlerde kullanmak mümkün değil.

çalıştı

modellerin

ayrı

Fax

+352-26432204

E-Mail

info@gt-sat.com

Model

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

Function

LNB series for linearly and circularly polarized signals

Input Frequency Range

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

Output Frequency Range

950~1950 MHz / 1100~2150 MHz

L.O. Frequency

9.75GHz / 10.6GHz linear bzw. 10.75GHz circular

Conversion Gain

56-60dB
22 KHz

Polarization Switching

14/18V

Noise Figure

0,2db (Typ.)

Connector

75 Ohm F Type (fem.)
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Küçük Uydu Anteni

Kask Anten

Dr Farrag İmzalı
çok beslemeli bir
Luneberg anteni
Gizli uydu alıcısının (aşağıda) da göründüğü
kaskın arka tarafı ve üç LNB için bir DiSEqC
switch
TELE-satellite okurları Dr. Farrag ismini zaten tanıyorlar: birkaç sayı
önce (sayı 191) Mısırlı Tıp doktorunun küre anteninden bahsetmiştik. Bu
anten, diğer bir yazıda ele aldığımız Luneberg lensi ilkesine göre imal edilmişti.

Birkaç LNB’nin yakından görüntüsü

Dr. Farrag deneylerini ara vermeden sürdürdü ve motosiklet kaskını
keşfetti. “Bu da ne demek?” derseniz, söyleyelim dairesel ve boyutları
da tam motosiklet kaskı kadar. Yani,
birazcık kendin yap bilgisiyle LNB
Luneberg lens ilkesine göre monte
edildi ve bütün konstrüksiyon birkaç
dakika içinde ilk test için hazır hale
geldi. Ve inanabilir misiniz bilmem
ama; Dr. Farrag NİLESAT, ARABSAT
ve HELLSAT uydularını yaşadığı Kahire’den izleyebiliyor.

Dr. Farrag icadı olan komple antenin ince ayarlarını yapıyor. Dahili
görüntü aktarıcısı sayesinde anteni bir TV’ye bağlamak için hiçbir kabloya gerek yok.
Yayın alma kalitesi, uydu sinyallerinin 49 dbW veya daha güçlü
olduğu bölgeler için oldukça iyiydi.
Dr. Farrag kask çanağını biraz daha geliştirmiş ve kaskın üzerindeki düzeltilmiş kısma bir uydu alıcısı bile yerleştirmiş. Böylece
“integral kask” kelimesine yeni bir anlam da kazandırmış. İlave- ve
hiç şüphesiz dahili- bir görüntü aktarıcısıyla kaskı, TV’ye bağlamadan da uydu sinyallerini izleyebiliyor. Hareketli kullanım için ideal
bir tasarım.

30 cm’lik kask çanağın bağlantı paneli

Dr Farrag’ın sistemini meydana getiren parçalar.
Bir kask ve üzerinde LNB’lerin takılacağı aksam,kaskın
içinde gizli uydu alıcısı için
bir uzaktan kumanda ve
monitör

Dr. Farrag ve oğulları, antenin farklı modelleriyle görülüyor
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ANTEN TEKNOLOJİSİ

SATELLITE RECEPTION

Luneberg lensi “tekrar”
Peter Miller

Öğretmenlerimden biri sürekli “elektronikte önemli olan her şey 20. yüzyılın ilk yarısında
bulunmuştur; bizim yaptığımız sadece bunları hayata geçirmek” derdi. Belki bu bütünüyle doğru
olmayabilir; ama yine de bugün ortaya çıkan pek çok teknik ve yöntemin köklerini araştırdığımızda o döneme uzandığını görüyoruz. Teknolojideki hızlı ilerlemeye bağlı olarak, ilk ortaya
atıldıklarında üretilmesi imkansız derecede pahalı olan fikirler artık kolayca imal edilebiliyor.
R. K. Luneberg 1944 yılında icadını kağıt
üzerinde gerçekleştirdi. Luneberg lensleri
radar ışınları için yıllarca yansıtıcı olarak kullanıldı. Bu lenslerin üretilmesi son derece
zor ve pahalıydı. DTH uyduları gökyüzünde
görülmeye başlandığında, Luneberg lenslerine
duyulan ilgi de arttı. Radar uygulamalarının
dışında (yansıtıcı veya işaret ışığı), Luneberg
lenslerini son derece ilginç çok yönlü uydu
antenleri olarak kullanmak da mümkün. Lens
aslında elektrik geçen bir malzemeden yapılmış bir küredir. Ancak bu malzeme kürenin her
yerinde aynı özelliklere sahip olamaz. Yüzeyi
kapattığınızda malzemenin dielektrik sabiti 1’e
1, yani havayla eşit) ve
eşit olmalıdır (
merkez noktasındaki değer de 2’ye eşitlenir.
İkisi arasındaki geçiş basamaksız ve düzdür.
Dielektrik sabiti aşağıdaki şekilde değişir:

Bu eşitlikte r kürenin merkeziyle verilen
nokta arasındaki mesafe R, ise kürenin yarıçapıdır. Şekil 1, kürenin iç kısmındaki dielektrik
sabitin nasıl değişmesi gerektiğini gösteriyor.
Pratikte, yukarıdaki ideale soğandakine
benzer her biri farklı dielektrik sabitine sahip

tabakalarla yaklaşır. Şekil 2’de bu durum
görülmektedir.
Tabakaların sayısı ve kalınlığı, değişik üreticilerde farklı değerler alabilir. Kalınlık ne kadar
büyük olursa, ideal çözüme o kadar yaklaşılır. Bununla birlikte tabakalar arasındaki
hava boşlukları, maliyeti artırmanın dışında
anten performansını da zamanla kötüleştirir.
Bu nedenle tabakaların sayısı genellikle 10
civarında sınırlanır (7…13). Merkezdeki top
2 olacak bir malzemeden yapılır ve en dıştaki
tabakalının değeri de 1 olur. Bu iş için kullanılan geleneksel malzemeler geniş polistirine
(EPS) köpük, köpüklü cam, ve diğer hücreli
maddelerdir. Dielektrik sabit, köpüğün yoğunluğu kontrol edilerek ayarlanır. Günümüzde
başka malzemelerin kullanılması da düşünülüyor. Bununla birlikte, bir tabakanın her
noktasında aynı dielektrik sabiti elde etmenin teknik problemleri de bulunmaktadır. Her
tabaka, yarı dairesel kalıplar halinde dökülüp
daha sonra montaj ediliyor.
Radyo dalgaları küreye nüfuz ettiğinde yansıtılıyor ve karşı tarafına odaklanıyor. Bkz.
Şekil 3. Farklı uydulardan gelen dalgalar farklı
konumlara yerleştiriliyor. Böylece, bir kürenin

etrafına birkaç LNB yerleştirmek mümkün.
Ayrıca lens etrafında hareket edebilen tek bir
LNB de kullanılabilir. Bu çözüm takip anteni
inşa ederken çok faydalı olabilir.Tüm kürenin
son derece pratik bir modifikasyonu da yarım
parçasının reﬂektörle donatılmasıdır. Şekil
3’de görebileceğiniz gibi sonuçta radyo dalgaları yine tek bir noktada odaklanır. Yarım
kürenin reﬂektörle yatay (şekilde görüldüğü
gibi) veya dikey olarak hazırlanabileceğini de
söyleyelim Gerçek antenler de odak noktaları (yarım)kürenin yüzeyinde değil üzerinde
olacak şekilde yapılırlar. Ticari ve pratik bir
çözüm şekli 1.25 lik (yarım) küre merkezidir.
15 yıl kadar önce dünyanın değişik bölgelerinde Luneberg lens’inin çalışma prensiplerini açıklayan bir çok makale yayınlandı. Bu
anten sanki süratle yaygınlaşacakmış gibi bir
hava oluştu. En büyük avantajı, son derece
geniş sinyal alma açısıydı (120° veya yaklaşık
değerler). Hiçbir sorun olmadan görünebilen
bütün uyduları alabilirdi. Ancak, pahalıydı,
üretimi zordu ve diğer motorlu antenlerle karşılaştırıldığında son derece ağırdı. Örneğin,45
cm çapında bir anten 20 kg ve 70 santimlik bir
anten de 70 kiloya kadar çıkabiliyordu!
Günümüzün yeni teknolojileriyle, üreticiler
kütleyi yarı yarıya hatta üçte bir kadar azaltabiliyorlar. Böylece 45-55 cm boyutlarındaki
bir modelin 10 kg ve 70 cm boyutları için
35 kg olabileceğini kabul edebiliriz. Hatta 80
cm boyutlarında ve 25 kg ağırlığında antenlere ilişkin reklamlar bile ortalıkta geziniyor.

şekil 2: Luneberg lensi ve pratikteki uygulanışı

şekil 1: Luneberg lensinin bir fonksiyonu
olarak dielektrik sabit

şekil 3: Radyo dalgalarının Luneberg küresi ve yarım küresiyle odaklanması
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Bu büyük bir gelişme; ama yine de bu ağırlığı taşımak için sağlam bir desteğe ihtiyacınız
olacaktır.
Peki bir Luneberg lens anteninin performansını geleneksel bir antenle nasıl karşılaştırabiliriz? İyi yapılmış bir lens kazanç performansını
maksimum teorik açılış noktasına kadar yaklaştırabilir. Ve gerçekten de, yayınlanan özellik karşılaştırmalarına baktığınızda Luneberg
lensi ilkesine göre imal edilmiş bir antenin aynı
çaptaki bir antenden çok az düşük bir kazanç
sağladığını görürsünüz. Örneğin, 50 cm lens,
50 cm’lik bir ofset çanak antene yakın bir
kazanç sağlar.
Küçük Luneberg lensinde, aralarındaki
aralık 3° veya 6° olan uyduları almak için
tipik LNBF’leri kullanamazsınız. Ya dar profilli
LNBF’ler kullanmanız ya da birbirinden uzak
uydular seçmeniz gerekir. Basit bir hesaplama
40 cm boyutunda bir Luneberg lensiniz ve 7

DISH INSTALLATION

cm genişliğinde LNB’leriniz varsa ve bunlar
lens merkezinden 1.25 R (yani 50 cm) uzaktaysalar, birbirine 8°’den daha yakın 2 uyduyu
aynı anda izleyemezsiniz.
Dahası, tipik bir LNBF’nin görüş açısı özellikle oldukça keskin bir şekilde yapılır ki, çanak
dışından parazit toplamasın. Eğer tekrar şekil
3’e dönecek olursak, bizim örneğimizde ışınların geniş açıdan geldiğini görürüz. Yani, bir
Luneberg lens anteninden maksimum performans elde edebilmek için , doğru LNBF’yi seçmemiz gerekir.

Sonuçlar
Günümüzdeki Luneberg lensleri daha hafif
ve öncekilerden çok daha ucuz. Henüz üretimleri yeteri kadar kolaylaşmış değil ve daha çok
küçük modelleri var(40-50cm).
Eğer 90 cm’lik Wavefrontier anteninizi veya
motorlu çanağınızı Luneberg lensiyle değiştirmeyi düşünüyorsanız, biraz beklemeniz daha

iyi olur. Küçük modeller yeterince hassas
değil ve büyükleri de ya çok ağır ya da henüz
mevcut değil.
Yine de, eğer kamp yerinde güçlü uydu
sinyali istiyorsanız ve bunun için portatif bir
antene ihtiyaç duyuyorsanız, böyle bir anten
iyi bir seçenek olabilir. Luneberg lens, özellikle de yarımküre modeli, anteninizi estetik
kaygılarla gizlemeyi düşündüğünüzde de iyi
bir seçenek olabilir. Düz bir çatıya bu anteni
yerleştirseniz bile hiç kimse sizin uydu televizyonu izlediğinizi anlamaz.
İrili ufaklı pek çok firma bu tür antenler
üzerinde çalışıyor. Yeni malzemeler ve yeni
montaj biçimleri test aşamasında. Dielektrik
maddeler yukarıda açıklanan kasket benzeri
biçimlerde üretilmek zorunda değil. Bir iki yıl
içinde eksiksiz, hafif ve makul fiyatları olan
90-120 cm’lik çanak antenler performansında
antenler görürsek şaşırmamalıyız.

Pratik öğütler

Küresel konumlama sistemi (GPS)
yardımıyla anten ayarı
Heinz Koppitz
GPS de uydu yayıncılığı gibi uydu tabanlı bir uygulamadır. Küresel bir konumlama sistemi olarak –bu işin yalnızca bir yönü- televizyon ve radyo kanallarının izlenmesiyle bir ilgisi
olmasa da anteni tam güneye ayarlamak için mükemmel bir alet olarak kullanılabilir. İhtiyacınız olan tek şey, yürüyüşçüler ve balıkçıların kullandığı türde bir GPS alıcısı.

Bu yazıda genel olarak GPS sisteminin ne
olduğunu ve nasıl kullanıldığını açıklarken
bir yandan da bu sistemin bir uydu anteninin
ayarlanmasında nasıl kulanılabileceğinden
bahsedeceğiz. Ayrıca, hızla gelişen bu teknolojinin zayıﬂıklarını da araştırmaya çalıştık ve
bunun için sıradan bir GPS alıcısı kullandık.

GPS nasıl çalışır
Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ilk
olarak 1995’de ABD ordusu tarafından kullanıldı. sabit yayın uydularının aksine, GPS
20.000 m yükseklikteki yörüngede dönen
uyduları kullanır. Bu uydular 36.000 metre

yükseklikteki ekvator uyduların altında yer
alır. Dünyanın herhangi bir noktasında her
an kesintisiz bağlantı sağlamak için sistem
24 uydudan kurulu bir ağ oluşturulmuştur.
Tüm bu uydular önceden belirlenmiş koordinatlarında dünyayı çepeçevre sararlar. Sonuç
olarak, bir GPS alıcısı da bulunduğu nokta
değiştikçe bu 24 uydu arasında geçiş yaparak
hangisinin kapsama alanı içindeyse ondan
sürekli sinyal alır. İlk bakışta bir olumsuzluk
gibi görünen şey, GPS’nin en başta gelen faydalarından biri aslında; çünkü dünyanın her
noktasında sinyal alma açısından bir eşitlik
söz konusu. İster Pasifik Okyanusu’nun ortasında, ister Paris’te ister ABD’de bir otoyolda
olan hiç fark etmez. Yalnızca, binalar, kayalar
ve yüksek ağaçlar sinyal alımını zayıﬂatabilir.
GPS uyduları devasa boyutlarda veri gönderirler. Bu bilgilerin çoğu konumlama verisi
ve o anki saattir. Bir GPS alıcısı en az üç GPS
uydusunun verilerini işleyerek, bulunduğu
noktayı kesin olarak saptar. Yatay veri, yani
enlem ve boylam dereceleri en doğru değerlerdir ve bir insan bu bilgiyle dünya üzerinde
bulunduğu noktayı kesin olarak öğrenebi-
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lir. Hata payı çoğunlukla 10 metreden daha
düşüktür!
GPS sisteminin ilk başlangıçtaki amacı
yaralı Amerikan piyadelerinin yerlerini bildirebilmelerinin sağlanması ve helikopterlerin

bu sinyali takip ederek yaralı askeri kurtarmasıydı. Geçen süre zarfında, GPS alıcıları
küçüldü ve mikrobilgisayarlara dönüştüler,
bu bilgisayarlar da gelen verileri konumlama
dışında pek çok amaç için kullanmaya baş-

noktası herhangi bir mesafede olabilir, ama
gerekli azimut değerine sahip olması zorun-

ladılar. Uydudan saniye başı alınan veriler,
birbirleriyle karşılaştırılarak bir nesnenin
hareket edip etmediğini anlamak bu yöntemle örneğin mümkün olabilmektedir. Yine
aynı şekilde hareketin yönü ve süratti de alıcı
ekranından okunabilir. Ürünün yan bir özelliğinden faydalanarak uydu antenlerinin ayarlanmasında kullanmak mümkündür.

(3)
Ayar hassasiyeti GPS alıcısıyla referans
noktasına doğru hareket ederek ve referans
noktasını yakından takip ederek yükseltilebilir. Anten daha sonra dürbün yardımıyla bu
yön boyunca ayarlanabilir.

GPS ile anten
ayarlamak
Bir çanak anteni doğru bir şekilde ayarlayabilmek için tam güneyi bulmanız gerekir(ya
da eğer güney yarım kürede yaşıyorsanız
tam kuzey). Bir GPS alıcının pusula gülü bu
yönü gösterir ve ayar yapmak için kullanılabilir. Benzer şekilde bir uydunun azimutu
da doğrudan ekrandan okunabilir, tabii ki
bunun için ayrıca bir yön okunun da olması
gerekli. Çoğu GPS alıcısı, belirli bir mesa-

ludur (kuzey için 0°, güney için 180°, veya
uydu azimutu).

GPS sisteminin
diğer özellikleri
Anten ayarını yaparken GARMIN marka
“Vista C” GPS alıcısını kullandık ve hazır
elimizdeyken başka bazı testler de yapalım
dedik. Sonuçlar mükemmeldi (tabii ki söz
konusu olan sadece GPS verilerinin işlenmesi). Maalesef, üretici firma çok fazla özellik ( ki bazen bunlar gereksiz) eklemeyi tercih
etmiş ve bu seçim cihazın kullanımını iyice
güçleştiriyor. Çok daha basit cihazlardan bildiğimiz bazı özellikler, kullanıcı dostu menülerin arasına adeta gizlenmiş gibi.

Cihaz aynı zamanda arabalarda da kullanılabilecek şekilde tasarlanmış; ama bu iş
için pek uygun değil. Göstergesi küçük ve
bir sürücünün okuması oldukça zor, üstelik
dahili hafızası da geniş yol haritalarını yüklemek için oldukça küçük. Bilgisayar üzerinde
hesaplanan rotalar doğru olarak algılanmıyor
ve cihaz önceden tanımlı hataları yeniden
çizerken yön hataları meydana geliyor.
Oyunlardan ziyade üreticinin bilinen kusurlar üzerinde durmasını tercih ederdik: ekran
antireﬂektif olmalı ve parlaklığı bir veya iki
adım daha artırılabilmeli. Ayrıca yazı karakterinin de düzeltilmesi gerekir; çünkü özel
karakterler (örneğin Almanca’daki çift noktalar) metin düzenleyicide ve konum arama
çubuğunda doğru şekilde görüntülenemiyor.
Bir antenin ayarlanması için basit bir GPS
aleti, duraklama noktası özelliğine sahipse
yeterli olacaktır. Günümüzde, basit modellerin çoğu bu özelliğe sahip ve bu sayede
mükemmel bir seçim oluyorlar; çünkü hem
daha ucuzlar hem de tonla özelliği olan GPS
oyuncaklarından çok daha sağlamlar.

fede bir duraklama noktasının ve belirli bir
pusula noktasının belirlenmesini sağlayan
özelliklere sahiptir. Bu şekilde bulmak istediğiniz uydunun azimutunu doğrudan alıcıya
girebilir uydunun duraklama noktası “go
to” komutuyla hesaplanabilir. Yön oku daha
sonra pusula gülü üzerinde belirir.
Bu işlem için kullanabileceğiniz yazılımı
www.TELE-satellite.com/fxpos.exe adresinden indirebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece
GPS alıcısından bulunduğuz konumu girmek
ve programın doğru azimutu hesaplamasını
sağlamak.
Ancak, bunun bir sakıncası var: yön okları
yalnızca hareket esnasında görünüyor. GPS
alıcısı sabit konuma geçer geçmez, yön okları
da bozuluyor. Bazı alıcılar (test ettiğimiz
GARMIN Vista C örneğin) bu problemi ortadan
kaldırmak için dahili manyetik bir pusulaya
sahip. Manyetik pusula uydudan gelen verilerle senkronize ediliyor ve GPS alıcısı hareket etmediği durumlarda bile pusula gülünü
gösteriyor. Ama, bu yalnızca çanak ayağı gibi
demir vs. gibi parazit yapacak şeyler olmadığında işe yarıyor.
Bununla birlikte, uydu çanağını ayarlarken
yön oklarını kullanmanın bazı denenmiş ve
test edilmiş yöntemleri de var.
(1)
GPS alıcısıyla pusula gülü yönünde antenin yakına gitmek (antenin bulunduğu yerden
görülebilmeli) ve yolu bir çubuk ya da şeritle
işaretlemek. Anten daha sonra bu çubuk ya
da şeridin yönüne göre ayarlanır.
(2)
Kesintisiz görüşün olduğu koşullarda anteni
belirli bir referans noktasına ayarlayın. Bu
referans noktasının daha önceden bir işaret
noksaı olarak tanımlanmış ve pusula gülünün
de bu yönü gösteriyor olması gerekir. İşaret
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SATELLITE FEED HUNTERS

MPEG 4:2:2

MPEG 4:2:2 DXçilerin rüyaları nihayet
gerçek oluyor
Thomas Haring

MPEG 4:2:2 sözünü duyunca okurlarımızın çoğunun aklından hemen
“pahallı” kelimesi geçecektir. Şimdiye kadar profesyonel bir MPEG
4:2:2 uydu alıcının size maliyeti en az 2000 dolar civarındaydı. MPEG
4:2:2’nin ne olduğunu bilmeyenler için biraz bilgi verelim: Bir süredir
EBU (European Broadcasters Union) feed sinyalini 7° doğu EUTELSAT W3A üzerinden yayınlıyor. Eski analog dönemlerinde bu yayın
şifresiz olarak izlenebiliyordu, tek sorun sesin Sound-in-Sync standardıyla şifrelenmesiydi. Şu anda ise normal uydu alıcılarıyla görüntü
alınamazken, ses sorunsuzca dinleniyor. Yani eski analog dönemlerin
DXçileri haber, spor ve diğer feedleri mükemmel görüntü kalitesinde
ama sessiz izlerken, şimdi kaliteli sese rağmen TV ekranlarımız koyu
karanlık içinde.
Peki ama, analog yayından dijital yayına
geçerken EBU feedlerine ne oldu? Yanıtı çok
basit. Kullanıcılar arasında MPEG 4:2:0 standartlaşırken, EBU kendi yayınlarında 4:2:2
formatını kullanmaya başladı. Ve doğal olarak
da oturma odalarındaki basit uydu alıcıları bu
yayınları çözemiyor.
Maalesef, profesyonel 4:2:2 bir uydu alıcısı için para verebilecek çok az insan vardı.
Sonra, bazı akıllı uydu hobicileri Avrupa’da
yaygın d-Box1’in SCSI bağlantısını ses ve
görüntünün bilgisayara aktarılması için kullanılabildiğini keşfetti. Tüm deneyler için gerekli
altyapıyı oluşturan ilk kişi büyük programcı
Uli Hermann’dı. Herman dBox1 yazılımını yeni
baştan programladı ve bunu tüm kullanıcılara
dağıttı. Şimdi artık veriyi cihazdan bilgisayara aktarmanın bir yolu bulunmuştu; eksik
olan tek şey MPEG 4:2:2 sinyallerini işleyecek
doğru kodeğin bulunmasıydı. En nihayetinde o

dBox1 için DVB2000Recorder programı
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da bulununca, MPEG 4:2:2 feedleri DVB2000Recorder programıyla bilgisayarda izlenebildi.
Ancak, bunda da bazı kısıtlamalar söz konusuydu: Bu feedler gerçek zamanlı olarak izlenemiyordu; çünkü bilgisayara aktarılması için
birkaç saniye geçmesi gerekiyordu. Dahası
SCSI veriyolu hızı 10 Mb/sn sinyal hızlarında
sınırlarına ulaştı. Bazen daha büyük hızlara
da çıkılıyordu. Bu da görüntü ve seste parazite neden oluyordu. İlk adım atılmıştı; ama
yapılması gereken hala bir çok şey vardı.

jinal yazılımı bu tür özelliklerin hiçbirini desteklemiyordu.
Birkaç yıl önce, Alman Dream Multimedia,
Dreambox uydu alıcısını piyasaya sürdüğünde
ses ve 4:2:2 görüntünün alıcıdan bilgisayara
aktarılması ve orada işlenmesi fikri yeniden
keşfedildi. Cihazın 100 Mb/sn’lik hızlı eternet bağlantısı hızlı veri aktarımı için idealdi
ve hatasız olarak bu verileri bilgisayara aktarabilirdi. İnternet üzerinde bu işi yapabilen
çeşitli programlar bulunuyor.

Sonraki adım, veri transfer hızını geliştirmeyi ve hızlandırmayı denemekti. Eğer SCSI
portun transfer hızı çok yavaşsa, alıcıyı doğrudan bilgisayarın içine yerleştirip daha hızlı
olan PCI yuvasını kullanmak nasıl bir sonuç
verebilirdi? Bu tip kartlar için DVBViewer ve
ProgDVB gibi bir dizi program geliştirildi.
Donanım buna müsait olsa da üreticinin ori-

Buraya kadar bahsettiğim çeşitli yöntemler, az ya da çok sorunsuz olarak çalışıyor;
ama hepsinin ortak problemi bir programı
izlemek için bilgisayarınızın önünde oturmak
zorundasınız. Eğer bunu yapmayı denediyseniz, çok konforlu olmadığını ve programları evde büyük televizyonda izlemenin daha
keyiﬂi olduğunu da bilirsiniz. İşte bu noktada

Dreambox ile canlı görüntüyü bilgisayarınızda izleyebilirsiniz

bu alandaki son gelişmeler ilginizi çekecektir. Bir süre önce Quali ilk HDTV uydu alıcısını piyasaya sürdü ve bazı akıllı kullanıcılar
kısa sürede bu alıcının aynı zamanda MPEG
4:2:2 sinyallerini de çözebildiğini keşfetti.
Göründüğü kadarıyla üretici bu fonksiyonu
düşünmemişti; ama eğer işe yarıyorsa bu
kimin umurunda olur ki! Birkaç sayı önce
bu alıcıyı ve sahip olduğu olanakları okuyucularımıza tanıttık; ama o sıralarda hala bir
problem vardı: Quali-TV QS1080 pek ucuz
bir cihaz değildi. O zamandan beri DVB standardındaki HDTV’nin yerini DVB-S2 formatındaki HDTV kanalları aldı. Birden bire artık
kullanılamayan bu eski HDTV alıcıların fiyatları ciddi şekilde düştü. Bugün bu cihazları,
İnternette 130€ gibi fiyatlardan bulabilirsiniz. TELE-satellite sayı 05/2005’de yazdığımız
gibi, cihazın tuneri çok hassas değil; ama EBU
feedlerini almaya yetiyor. Dahası MPEG 4:2:2
yayınlarında yukarı ve aşağı kısımda parazitli bir çizgi de görünüyor; ama hiçbir şeyi
engellemiyor. Şu anda Quali-TV QS1080 IRCI
uydu alıcısı MPEG 4:2:2 yayınlarını evde izlemenin ucuz bir yolu; ama dikkat edin: birkaç
ay sonra mağazalarda tükenecek ve fiyatlar
yeniden yükselecek.

yayınlayan 7° doğu EUTELSAT W3A uydusu
gibi bir uydu yok. EBU, FEC veya sembol
hızını asla değiştirmediği için, akıllı insanlar
uydu alıcılarında sadece EBU feed transpondörleri için ayrı bir uydu girişi yaratıp kanal
taraması yaptıktan sonra; aktif EBU feedleri
arasında sörf yapıyorlar.
Diğer son kullanıcı sinyalleriyle karşılaştı-

rıldığında EBU feed transpondörlerinin sinyal
kalitesi mükemmel. EBU’nun 4 ile 10 Mb/sn
arasında bit hızları kullandığı düşünüldüğünde
bunu normal karşılamak gerekir. Eğer stüdyoda üretilmiş materyalle doğrudan bir karşılaştırma yaparsanız tabii ki, analog yayınlar en
iyi görüntü kalitesine (yaklaşık 210 Mb/sn’ye
eşittir) sahiptir; ama onun arkasından da 10
Mb/sn bit hızıyla MPEG 4:2:2 sinyali gelir.
Nettir, görüntü keskin ve renkler canlı görünür,
hızlı sahnelerde bile mükemmel kalitesinde bir
azalma olmaz. Fakat bir ev kullanıcısı için dijital
sinyal
kalitesinde
durum tam tersidir:
sisli bir görünüşü
vardır ve renkler
parlak değildir. Bu
da şaşırtıcı değil;
çünkü yayıncıların
çoğu 3 Mb/sn veya
daha yavaş bit hızlarında yayın yapıyorlar.
Sonuç olarak, Biz
şu anda MPEG 4:2:2
uydu alıcısı almak
için ideal bir zaman
olduğunu düşünüyoruz. Bu alıcılar
şu anda çok ucuz
ve görüntü kalitesi
olağanüstü.

MPEG 4:2:2 para
harcamaya değer mi?
Dünyanın her yerinde MPEG 4:2:0 formatında yüzlerce feed yayını var; ama tek
bir yerde EBU feedleri gibi çok farklı feedler

Quali HDTV uydu alıcısında MPEG 4:2:2 feedi

Temel bilgiler

Dijital Televizyonda
görüntü kalitesi, II. Bölüm
Peter Miller

Görüntü çözünürlüğü, bu makalenin ilk bölümünde tartışılan görüntü kalitesini etkileyen faktörler
arasında en önemlilerinden biri. Bilgisayar monitörünün çözünürlüğüyle ilgilenmiş olanlar haklılığımızı hemen teslim edecektir. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa, görüntünün netliği de o kadar
yüksek olur, bu kadar basit. Aynı şekilde çok etkili bir başta faktör de orijinal sinyalin dijitalleştirilmesi sırasında kullanılan sıkıştırma oranı.
Bu konuda bilgisi olmayan okurlarımız için
bunu biraz açıklayalım. Sıkıştırma, orijinal dijital
sinyaldeki bit sayısının veriyi taşırken azaltılması
için yapılır. Bilgisayar kullanıcıların çoğu sıkıştırılmış dosyaları iyi bilirler. Winzip veya Winrar gibi
programları kullanarak sıfır kayıpla bilgi gönderebilirsiniz. Kayıpsız gönderim, sıkıştırılmış dosyayı açtığınızda tekrar orijinal dosyayı eksiksiz
olarak görmeniz anlamına gelir. Dijital TV’de
MPEG-2 sıkıştırma tekniği kullanılır. Bu teknikte
ise bilgi gönderirken kayıp meydana gelir. Sıkıştırılmış bilgiyi açtığınızda, orijinale yakın bir şey
elde edersiniz; ama orijinaliyle aynı değildir artık.
Eğer bilgisayarınızdaki bir Bitmap resmi (.bmp
uzantılı) JPEG formatına dönüştürdüyseniz, yine
kayıplı bir dönüşüm yapmışsınızdır. Bu resim
tekrar Bitmap formatına dönüştürülse bile, artık

orijinalinden farklı olur. Farklılıklar çıplak gözle
görülmesi imkansız derecede önemsiz olabilir;
ama grafik programınız aşırı sıkıştırma yaparsa
kayıplar o kadar da önemsiz olmayabilir. Şekil
1’de bir örnek görülüyor.
MPEG-2 headend sistemlerinde, sıkıştırma
çeşitli seviyelere ayarlanabilir. Bu şekilde, operatör görüntü kalitesiyle bit hızı arasında tercihte bulunabilir. Bit hızından sıkıştırma oranını
ve doğal olarak görüntü kalitesini anlayabiliriz.
Bit hızı ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar
iyi olur. Dijital TV sinyalini bir DVD görüntüsüyle
karşılaştırmak ilginç olabilir. Ticari DVD’lerdeki
filmler en üst MPEG-2 çözünürlüğünde (PAL formatında 720x576) maksimum 9.8 Mb/sn ortalama 4 Mb/sn bit hızında olurlar.

SATELLITE TECHNOLOGY

Artık bir süreden beri, www.satcodx.com
adresinde yayınlanan bilgilerden faydalanarak farklı kanalların ortalama bit hızlarını (ve
görüntü çözünürlüklerini) çok kolay bir şekilde
öğrenebilirsiniz. Bu web sayfasını ziyaret ettiğinizde Avrupa’da DVD kalitesinde yayın yapan
pek fazla kanal olmadığını göreceksiniz. Tabii
ki, Önemli film, spor veya büyük ulusal kanallar
bazen normal bir DVD’den de daha yüksek bit
hızları sunuyorlar. Ama Avrupa’da şifresiz yayın
yapan kanalların çoğunluğu 2.5 Mb/sn arasında
salınıyor (13° Doğu Hotbird veya 19.2° Doğu
Astra1 uydularına bakabilirsiniz). Hatta bazı
kanallar 1 Mb/sn’nin bile altında. Görünüşe göre,
bazı yayıncılar görüntü kalitesini tekniğin izin
verdiği seviyenin de altına düşürmek konusunda
son derece gayretkeş.
Daha sınırlı bilgisi olan okurlar için, bir
MPEG-2 TV kanalından en iyi görüntü kalitesini
elde etmek için bit hızının 5 Mb/sn, hatta dinamik içeriklerde (spor karşılaşmalarında veya
hareketli fimlerde örneğin) daha da hızlı olması
gerektiği, ama daha statik örneğin sohbet
programları gibi yayınlarda 2 Mb/sn’ye kadar
düşebildiğini söyleyelim. SatcoDX personeli
farklı günlerde ve saatlerde alınan ortalama
kanal bit hızını vermekle oldukça faydalı bir iş
yapıyor. Listede bit hızına tıkladığınızda, farklı
gün ve saatlere ait, ölçülmüş tüm değerleri
görebiliyorsunuz.
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Aşırı sıkıştırılmış bir resim

Çok düşük bit hızının ne gibi belirtileri olabilir?
Statik sahnelerde, küçük ayrıntıların görünürlüğü azalır ve nesnelerin kenarlarında parazit
gözlemleyebilirsiniz. Çok düşük bit hızları dinamik sahnelerde çok daha kötü durur. Böyle bir
durumda, hareket eden nesnenin yanında,
kare şeklinde piksel blokları görürsünüz. Bu tür
görüntü bozukluklarına karşı hassas olan öyle
insanlar vardır ki, böyle görüntülerle karşılaştıklarında o kanalı izlemeyi bırakırlar!

Kroma örnekleme
formatı
Uydulardan evlerimize gelen MPEG-2 sinyal
yayını daima 4:2:0 kroma örnekleme formatında yapılır. MPEG-2 standardı diğer formatları
da mümkün kılıyor. Bunlar, 4:2:2 ve 4:4:4. formatları. Çok fazla ayrıntıya girmeden ikinci ve
üçüncü sayılar ne kadar yüksek olursa, çözünürlük ve renk bilgisinin ve doğal olarak görüntünün
daha iyi olacağını söyleyelim. Aynı şekilde, aynı
içeriği yayınlamak için daha yüksek bit hızına
ihtiyaç duyulur. 4:2:2 bazen feed sinyallerinde
kullanılır, 4:4:4 ise yayınlarda kullanılmaz. Yapılan testlerde 4:2:0 ve 4:2:2 görüntüleri arasında kalite farklılığı olduğu tespit edilmiş olsa
da, fazladan bant genişliği harcamaya değecek
kadar olmadığı görülmüş. İşte 4:2:2 sinyalini
bulabileceğimiz yerin daha çok feed sinyalleri
olmasının nedeni de bu. Feedler, en son yayın
aşamasından önce kaydedilir/veya düzenlemeye
tabii tutulacakları varsayılır. Örneğin, görüntüye
bazı grafikler eklenebilir. 4:2:2 sinyali operatöre
düzenleme sırasında kaçınılmaz olarak meydana
gelen parazitlere karşı fazladan bir kalite marjı
sağlar. Yalnız şunu da unutmayın ki yalnızca bazı
feedler 4:2:2 formatında yayınlanır, diğerleri
“normal” 4:2:0 formatındadır. Ticari uydu alıcılarının büyük çoğunluğu 4:2:2 formatını işle-

yemez;ama bunu yapabilenler de vardır. 4:2:2
formatında bir sinyali nasıl izleyeceğinize ilişkin
ayrı bir yazıyı TELE-satellite’in bu sayısında okuyabilirsiniz.

Diğer faktörler
Görüntü kalitesini etkileyen başka faktörler
de var mı? Hiç şüphesiz; bunlardan iki tanesini
zaten açıkladık: çözünürlük ve sıkıştırma seviyesi
kesinlikle en önemli iki faktör. Bu parametreler
tamamen yayıncıya bağlı. Maalesef izleyicinin
çözünürlüğü artırmak veya sıkıştırma seviyesiyle
oynamak konusund yapabileceği hiçbir şey yok.
Transpondörün gücü ve ayak izi, FEC ve sinyalin sembol hızı gibi parametrelerde biraz daha
iyimser olabiliriz. Bu parametreler sinyalin genel
kalitesini belirlerler (yalnızca görüntü değil).
Bunları değiştirmek mümkün olmasa da, çanağımızı büyültebilir ya da daha iyi bir LNB kullanabiliriz. Böylece bir ölçüye kadar düşük güç,
yüksek FEC ve ışın odağından uzakta olma gibi
olumsuzlukları bertaraf edebiliriz. Bu önlemler
ayrıca görüntü kalitesini de geliştirir, özellikle
sinyal alanının kenarındaysanız. Sembol hızına
gelince, teorik olarak sembol hızı ne kadar
düşük, sinyalin kapladığı bant genişliği ne kadar
dar olursa yüksek bir c/n oranı elde etmek de o
kadar mümkündür. Ancak, bu değer uydu alıcısının tuner tasarımına da bağlıdır. Yani, bazı uydu
alıcıları düşük SR sinyallerinde daha iyi veya
daha kötü olabilirler. Diğer bir deyişle daha iyi bir
uydu alıcısı kullanarak bu parametreleri iyileştirmek mümkündür.
Uydu alıcıları, çıkışlarındaki kaliteyle de farklılaşırlar. Dijitalden analoga dönüştürücü ve
filtreler bu açıdan etkilidirler. Kötü tasarlanmış
alıcıların görüntü kalitesi daha kötü olur. Eğer
farklı kanallarda benzer parazitler görüyorsanız;
ya alıcınızın kalitesi iyi değildir ya da bağlantı

kablolarında sorun vardır. Tabii ki, bu durum
televizyonunuzun kalitesinden de kaynaklanabilir (ya da ayarlarının doğru yapılmamış olmasından dolayı). Nedenini bulmak için, farklı sinyal
kaynakları (DVD oynatıcı, başka bir uydu alıcısı),
farklı görüntü girişleri ve kablolar kullanarak
deneme yapmanız gerekir.
10 yıl kadar önce, MPEG-2 sistemi henüz daha
çok yeniyken, o dönem uydu alıcılarında kullanılan ilk kuşak MPEG-2 işlemcilerinden dolayı
bazı görüntü sorunları ortaya çıkmıştı. Eğer kullandığınız uydu alıcısı çok eskiyse ve görüntüyle
ilgili sorunlarınız varsa, nedeni cihazınızın eskiliği
olabilir. Yazılım güncellemeleri bazen işe yarar
(eğer varsa). Bu arada, aynı şeyle şimdi MPEG-4
işlemcilerinin ilk kuşağında da karşılaşırsak çok
ilginç olur. Ne de olsa, bunlar da insan yapımı….

Sonuç
Dijital TV yayınlarında görüntü kalitesini etkilemesi olası pek çok potansiyel etken olsa da
görüntü çözünürlüğü ve yayıncını uyguladığı sıkıştırma seviyesi en önemli iki faktör. Sisteminizin
görüntü kalitesini değerlendirmek istediğinizde (
özellikle, güzel, yeni ve yüksek çözünürlüklü bir
panel televizyonda) değerlendirmeyi yapacağınız kanalı, dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. www.
satcodx.com adresini ziyaret ederek en yüksek
çözünürlüklü (PAL için 720/704x576 veya NTSC
için 720/704x480) ve en yüksek bit hızına (veri
kaybının az ve MPEG-2 sıkıştırması esnasında
parazitin az olduğu anlamına gelir) sahip kanalları seçin.
Aslında, bit hızı beklentimize ilişkin genel bir
kural bile koyabiliriz. Dinamik bir kanalda (spor/
film) en üst çözünürlük seviyesinde görüntü kalitesi şöyle olmalı: 5 Mb/sn mükemmel, 4-5 Mb/sn
çok iyi, 3-4 Mb/sn iyi, 2-3 Mb/sn ortalama ve 2
Mb/sn’den düşük değerler için zayıf.
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SATELLITE RECEPTION

Büyük çanak

„Megastructures“
Ingo Salomon

Yazının başlığı National Geographic Channel’da yayınlanan bir programın adı. Komşularım bana sürekli bu
programı çok sık izlediğimi söylüyorlar. Bir de KGB için
çalıştığıma kanaat getirmiş olan komşularım var. Aslında
bütün yapmak istediğim sadece televizyon izlemek!
Her şey bir yıldan biraz uzun bir süre önce başladı.
Yerel gazetede gözüme bir ilan çarptı: “satılık beş
metrelik çanak anten, sökülmüş durumda” İki
saat sonra evden 170 km uzakta, ilanı verenlerin kapısının önündeydim. Ama antenin 15
yıllık, el yapımı yarısı kayıp, pas içinde bir
eski püskü bir şey olduğunu görünce
dehşete düştüm. Yine de bir kere
gitmiş olduğum için satıcıyla fiyat
üzerine pazarlık ettim ve sonuçta
her şeyi yüklenip eve döndüm.
Antenin parçaları bir yıl da
evimde tozlandı. 18 köşe
destek kolu ve 18 deforme
olmuş alüminyum panel,
üç LNB tutacağı ve bazı
ne olduğu belirsiz parçalar öylece bekledi. Orta
kısım bütünüyle eksikti.
Bu yüzden merkez kısmını
dış çapı 260 mm ve iç çapı
145 mm olacak şekilde
kendim yaptım. Her 20°
düzeltildi ve destek kollarının takılabilmesi için
matkapla delindi. Bunları
kendim yapmak zorunda
kaldım.
Sonra, her şeyi 2 metrelik
bir daire içinde toprağa bağlamaya sıra geldi. Ardından
eğilip bükülmüş alüminyum
paneller presten geçirilerek
düzeltildi ve her şey 486 vidayla
birbirine monte edildi.
Bu yalnızca başlangıçtı; çünkü
böyle büyük bir anten için onu
taşıyacak bir ayağa ihtiyacım vardı.
150x150x6mm
boyutlarında inşaat
çeliği alarak bunları altı metrelik bir
direk yapacak şekilde birbirine kaynakladım. Sonraki problem: tüm bunları dikey
olarak çakılmasıydı? Diğer bir deyişle, kim bir
LNB takmak için 8.5 metre’lik yüksekliğe çıkmak
ister? Yanıt her şeyi yerine yerleştirmek için hidrolik
bir kaldırıcı kullanmak oldu. Ne? Çamaşır ipine takılmaz
mıyım? Hayır, hiç problem değil, kesip attım.
Doğal olarak, bütün konstrüksiyonun motorla idare

Ingo 5 metrelik el
yapımı çanağıyla

20° açıyla ayrılmış 18 parçadan oluşan anten
merkezi
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Tüm destek kolları monte edilmiş; sırada
alüminyum yansıtıcı panellerin takılması var

Direğe
kaynaklanmış
aktüatör çanağı hareket
ettiriyor

edilmesi gerekiyordu. Eğer sadece bir uyduya
bağlayacaksam neden bu kadar zahmete gireyim ki? Komik! Ve bu devasa çanağın tek bir
kişi tarafından kontrol edilebilmesini sağlamak
için 4000 Kg gücünde ikinci bir hidrolik silindir
gerekliydi.
Tabii ki, hem Ku-bant hem de C-bant yayınlarını izlemek istiyordum. Bunun için, ofset bir
Ku-bant LNB’nin ucunu keserek bakır bir boruyla
uzattım ve birbirine bağladım. Ve C-bant LNB’yi
döndürebilmek için bunu bir rulman içine yerleştirdim. 65 mm çapında bir halka C-bant için
idealdi.
Tüm bunlar bana kaç mal oldu dersiniz? Anten
için yalnızca 100 euro ödedim ve kendi eklemek
zorunda olduğum parçalar için de 300 euro. Ve

ailemin sabrı ve desteğiyle harcadığım onca
emeği de eklemeliyim.
Şimdi sıra büyük soruda: Bu canavarla ne
izleyebilirim? Yaşadığım Güney Afrika’nın Yohanesburg kentinde 34.5° batı Intelsat 903, 22.5°
batı NSS7 ve 5° batı Atlantic Bird gibi C-bant
uydularını izleyebiliyorum. Bu büyük çanak Kubant için çok ideal değil; ama yine de 13° doğu
Hotbird uydusundaki analog kanalları alabiliyorum.
Anteni kurmak yalnızca dört haftamı aldı.
Çimento hariç toplam ağırlığı 525 Kg. Böyle bir
anteni kendi başınıza yapabilir misiniz? Cevabı
“Evet!” O zayıf C-bant sinyallerini artık o kadar
kuvvetli alıyorum ki, yağmur ve bulutlardan
hiç etkilemiyorum. Bu yüzden bana sorarsanız
bütün o çabalara değdi!

LNB ve feedler yuvarlak bileziklerle tutturulmuş, kendiniz delebilirseniz kesin avantaj
elde ediyorsunuz

Ingo matkapta çalışırken. Bu tip profesyonel aletler olmadan bu boyutlarda bir anten
yapmak mümkün olmazdı

Hidrolik kol, anteni kaldırırken

Yansıtıcının montajı tamam, artık yerine yerleştirilebilir
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FUAR PROGRAMI
23 - 26 November 2006: CeBIT Broadcast + Satellite
International Trade Fair and Conference for Broadcast, Cable
& Satellite for Turkey, South East Europe and the Middle East
World Trade Center, Yeşilköy, Istanbul, Turkey
www.cebit-bcs.com

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

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

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

Uluslarası TELE-satellite Dergisi dünya çapında 16 ayrı dilde yayınlanmaktadır:

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Indonesia

Български

Deutsch

English

Español

Français

Ελληνικά

Hrvatski

Italiano

Magyar

中文

Nederlands

Polski

Русский

Türkçe
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