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Sevgili
Okurlar
TELE-satellite’in bu sayısında bir süre
sonra adını daha çok duyacağınız sinyal
analizörlerini ele aldık: sinyal analizörlerinin
doğru bağlanması, kurulumu, ve kullanımı.
Horizon
firmasının
sloganı
“Dijital
dostumuzdur” başlığını kapağa koymamız
da nedensiz değil. Yayıncılık teknolojisi her
geçen gün daha gelişiyor ve izleme teknolojisi
de doğal olarak onu takip ediyor.
Bu sayımızda sinyal analizörü üreten
HORIZON firmasını tanıtıyoruz. Firma, DVBS2 standardından dolayı toz pembe bir
gelecek planlıyor. SPAUN da aynı şekilde,
ve bu sayıda tanıttığımız yeni bir sinyal
analizörü piyasaya çıkardı. Uydu antenlerinin
montaj ve ayarının doğru yapılmasının ne
kadar önem kazandığı MAX Communications
uydu anteninin test raporunda bir kez daha
ortaya çıkıyor. Acemi bölümümüzde antenler
konusunu, uydu çanaklarının mekaniğiyle
ilgili satırlarlada ele aldık.
Sıradan günlerin yavaş yavaş sona
erdiğini artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Hala
analog sinyaller yayınlayan uydular var
gerçi. Bunları bulmak ve çanak antenleri
analog yayınlar için ayarlamak kolay. Ama
her şey hızla dijitalleşiyor ve yeni DVBS2 standardında antenin daha da hassas
ayarlanması gerekiyor. En nihayetinde sinyal
analizörü kullanmadan anten ayarlayamaz
hale geleceğimiz günlerde gelecek. Daha
hassas ayarlar için yapabildiğiniz her şeyi
yapmak isteyeceksiniz.
DVB-S2 standardının yalnızca HDTV
anlamına gelmediği her geçen gün biraz
daha
netlik
kazanıyor.
DVB-S2,
bir
karşılaştırılma yapıldığında DVB-S’den daha
fazla kanal kapsayabiliyor edebiliyor. İlk
yayıncılar, yeni standardı transpondörlerde
yer kazandırdığı için kullanıyorlar. Kanal
başına maliyetleri düşürmek için DVB-S
formatındaki kanalları, DVB-S2 formatına

dönüştürüyorlar. Bunun HDTV ile hiçbir
ilgisi yok sadece para tasarrufu yapabilmek
için mevcut kapasitenin daha verimli
kullanılması amaçlanıyor.
DVB-S2 standardı hiç kuşkusuz hızla
gelişecek; çünkü yayıncılar için çok daha
uygun maliyetler anlamına geliyor. Sonuç
olarak, uydu anteni, LNB ve DiSEqC
şalter gibi sinyal dağıtım malzemeleri ve
uydu alıcıları için de talebin artacağını
söyleyebiliriz.
Artık her parça daha dikkatli bir şekilde
seçilmek zorunda ve sinyal analizörü de
kullanılması zorunlu bir aksesuar haline
gelecek gibi görünüyor.

Teknisyenler
geliyor!!

açısından

iyi

günler

Dostlukla, Alexander Wiese

P.S.: Bu ay ki favori radyo istasyonum:
EUTELSAT
W3A
(7°
doğu)
uydusu
üzerindeki “Mood Media”, 11.342, Yatay,
A-PID240. Kesintisiz; reklam ve konuşma
arası vermeden kolay, dinlendirici müzikler
yayınlıyorlar.
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BEGINNER SECTION

Çanak anten kurulumu

Çanağınızı kendiniz tam
ayarlayabilirsiniz!
Heinz Koppitz

Sadece basit bir dijital uydu alıcısı kullanarak bir uydu antenini ayarlamak çok kolay değildir.

sınız). Bunun için GPS alıcısı, evinizin inşaat

İlk önce çanağı yavaşça doğru olduğunu tahmin ettiğiniz yöne çevirip sonra eğer sinyal varsa

planlarını da kullanabilirsiniz ya da öğlene

ayarlama yaparsınız. Ama hava kötüye döner dönmez, görüntü kaybolabilir veya en azından

kadar bekleyin. Tam öğlen vakti, güneş tam

çoğu üreticinin pek de hassas olmayan montaj malzemelerinden dolayı parazit oluşabilir. Neyse

güneyde olur (eğer Güney yarımküredeyseniz

ki, bu tür sorunlara karşı bir çanağı en az zahmetle doğru bir şekilde kurmanızı sağlayacak

Kuzeyde).

birkaç ipucu biliyorum. Bu makalede size bunlardan bahsedeceğim.
* GoogleEarth gibi bir program kullanarak
coğrafi konumunuzu tespit edin. Varsa bir
Modern DTH uyduları öylesine güçlü sinyal-

çelerin açık olması ve üreticinin de bir değil

GPS alıcısı da kullanabilirsiniz. Daha büyük bir

ler yayar ki, 60 cm’lik küçük çanaklarla bile

iki kelepçe kullanmış olması gerekir. Kelep-

şehrin yakınlarındaysanız, oraya ait coğrafi

bu uydulardan sinyal alınabilir ve sinyal alın-

çeleri sıkarken, elevasyon açısı yeniden deği-

verileri de kullanabilirsiniz. Bu durumda her

masıyla ilgili sorunlar yaşandığında bunun

şir. Üstelik, bir süre sonra çanağın yalnızca

100 km için 1° olacak şekilde bulunduğunuz

sebebi antenin küçüklüğü değil, anten ayarının

elevasyon açısının değişmediğini aşağıya da

konumu hesaplayabilirsiniz.

hassas olmayışıdır. Eskiden analog cihazların

kaydığını fark edebilirsiniz. O zaman çanağı

yaygın olduğu günlerde, montaj malzemesi-

tek başınıza ayarlamak çok güçleşir, özellikle

nin çok hassas olması zorunlu değildi; ama

anteni oturma odanızdan uzakta, çatıya tak-

www.TELE-satellite.com/fxpos.exe

artık çanağı bir derece hata payı bile olmadan

maya çalışıyorsanız.

deki programla çanağınız için gerekli elevas-

* Elde ettiğiniz bu koordinatları kullanarak
adresin-

yon değerini hesaplayabilirsiniz.

monte etmek gerekiyor.

Ama yine de denemeye meraklıysanız, işte
size bu işin üstesinden gelebilmeniz için birkaç

Anten montajı bazen
çanağın doğru
ayarlanmasını son
derece zorlaştırır

ipucu.

İkinci adım:
Anteninizi yavaşça hareket
ettirerek sinyali bulun

İlk adım:
İyi bir hazırlık işin
yarısı demektir

monte edildiğinden ve yerinin iyi olduğundan

* Sadece, üzerinde açık belirgin bir ölçeği

tun ve önce güneye (kuzey) çevirin. Şimdi bir

üretici montaj gövdesi üzerine bir ölçek koyar;

olan bir anten alın. Ayrıca antenin iki kelepçe

çift kelepçeye daha ihtiyacınız olacak, bunu

ama genellikle bunlar çok küçük olur ve oku-

ile gelip gelmediğini kontrol edin.

anten montajının altına takarak çanak antenin

Çanağınızın

kalkış

açısını

(elevasyon)

kolayca ayarlayabilmenizi sağlamak için çoğu

Şimdi anten ayağının tam 90 derece açıyla
emin olmalısınız, sonra çanağınızı ayağa otur-

namaz ya da ayarlama işlemi esnasında görülmesi zordur. Bir de azimut açısını ayarlamaya

direk üzerinde aşağı kaymasını önleyebilirsi* İşbölümü yapın ve bir kişi çanağı yerine

kalktığınızda işler iyice sarpa sarar, doğru

monte

sinyali buluncaya kadar çanağı oynatmak-

başında beklesin.

ederken

diğer

kişi

uydu

alıcısının

tan başka yapacağınız bir şey yoktur; çünkü

niz. Tabii ki, kurulum bittikten sonra bunları
buradan çıkarabilirsiniz. Şimdi ikinci kişinin
uydu alıcıyı açması ve hedeﬂenen uydu üzerinde bir kanalı seçmesi gerekli. İstediğiniz

azimut ölçeği diye bir şey zaten olmaz. Tabii

* Bir pusula yardımıyla güneyi tespit edin

konumu buluncaya kadar çanağı doğuya ve

ki çanağı hareket ettirebilmeniz için kelep-

(Güney yarımküredeyseniz Kuzey’i bulmalı-

batıya hareket ettirin. Gerekli azimut değe-

Zor okunan elevasyon ölçeği

Bir ve iki kelepçeli montajlar
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rini zaten FXPOS programı ile hesaplamıştınız.

Kusursuz bir sinyal almak için yapma-

* Yardım edecek biri yoksa, ucuz bir uydu

Şimdi artık uydu alıcının bir sinyal göstermesi

nız gereken son şey, anteninizin ince ayarını

arayıcısı da kullanabilirsiniz. Bunlar anten ve

lazım, eğer göstermiyorsa biraz daha hareket

yapmak. Anteninizin kötü havalarda bile sinyal

uydu alıcısı arasına F fişleriyle takılır ve uydu

ettirin. Eğer sinyali bulamıyorsanız, elevasyon

alabilmesi ve bütün transpondörleri göstere-

alıcıdan beslenirler. Profesyonel aletler kadar

açısını kontrol edin; çünkü doğru ayarlanma-

bilmesi için bu işlemin itinayla yapılması gere-

hassas olmasa da bulduğunuz bir uyduda

mış olabilir. Bu durumda çanağı tekrar güneye

kiyor.

hassas ayar yapmak için yeterlidirler.

çevirin, elevasyon açısını 1,2 veya hatta 3
derece değiştirerek tekrar deneyin. Aradığınız
sinyali bulana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Üçüncü adım::
Daha iyi sinyal alımı
için çanağın hassas ayarı

* Neredeyse bütün dijital uydu alıcılarında

•

Eğer uydu antenlerinizi farklı uydu-

sinyal kalitesi hem grafik olarak hem de sayı-

lar için sık sık değiştiren biriyseniz, bir DiSEqC

sal değer olarak (genelde info tuşuna basarak

motor satın almayı düşünmelisiniz. Bu motor-

bu bilgiye ulaşmak mümkündür) gösterilir,

lar 1/10° adımlarla son derece hassas çalışırlar

bunun için televizyonun başında size yardım

ve sadecet tek bir LNB ile izleyebileceğiniz tüm

eden kişiye, siz ince ayarı yaparken bunları

uydulardan sinyal alabilirsiniz. Üstelik bunlar

söylemesini istersiniz.

hep iki çift sabitleme kelepçesi kullanırlar.

Uzman Görüşü
Maalesef yalnızca birkaç üretici basit
aletlerle çanak antenlerinin kolay kurulmasını sağlayacak tedbirler alıyorlar.
Üretici firmalar isterse çok daha kolay
montaj sistemleri yapabilirler. Bizim
kafamızdaki
olarak

hayale

en

yakın

anten

TELE-Satellite’in bu sayısında

tanıttığımız

Max

Communication’in

antenini gösterebiliriz.
Ayar esnasında çanağı stabilize etmek için ilave
bir montaj kelepçesi

Uydu bulucu
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EIRP’in Anlamı

Anten Büyüklüğü ve
EIRP
Peter Miller

Şu sorunun yanıtını bulmak için mutlaka bir uydu tutkunu olmanız
gerekmiyor: “Bulunduğum noktada şu veya bu uydudan şu ya da bu
transpondörü alabilir miyim?” Motorlu bir çanak kullanmaya başladığınızda bu soru sizin için daha da büyük bir önem kazanır. Çünkü bu
antenle bir çok uydudan bir sürü sinyal almaya başlarsınız ve bunların bazıları çok kolay alınabildiği halde, bazı sinyalleri almak güç, hatta
imkansız olacaktır. Mecburen çeşitli uyduların ve bunlara ait transpondörlerin ayak izlerini araştırmanız gerekecek. Ve bir süre sonra da bazı
listelerde sinyal alabilmek için gerekli çanak çapı verildiği halde, bazı
sitelerde genellikle dbW formatında verilen EIRP (örneğin SatcoDX uydu
kapsama sahaları listesi böyledir) değerleriyle karşılaşacaksınız.
EIRP kelimesi, Etkin İzotropik
Yayınımlı Güç (Effective Isotropic
Radiated Power) anlamına gelir
ve transpondör gücü ve anten
çarpan değerine (P x G) bağlı
olarak değişkenlik gösterir. EIRP
ne kadar yüksekse, çanağa gelen
sinyal de o kadar güçlü ve bu sinyali almak için gerekli çanak çapı
da o kadar küçük olur. Eğer transpondör ışının ayak izi küçük ise,
anten kazanç çarpanı ve doğal
olarak EIRP de büyüktür. Çok

geniş ışınlarda Kazanç küçülür
ve EIRP çok yüksek olamaz. EIRP
değerini şekil 1 ve şekil 3 arasındaki şemaya bakarak gerekli
çanak ölçütünü bulmak için kullanabilirsiniz. Şekil 3 aslında şekil
2’nin büyütülmüşüdür ve Ku-bandında en yaygın kullanılan çanak
ölçülerini bulmanızı kolaylaştırmaktadır.
Şekillerde görülen grafikler Cbandı için 20° ve Ku-bandı için
NF=0.6 dB LNB varsaymakta-

Şekil 1 C bandında anten çapı ve EIRP değeri

����
New Opportunities New Standards

Şekil 2 Ku bandında anten çapı ve EIRP değeri

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

Şekil 3 Ku bandında anten çapı ve EIRP değeri

dır. Daha iyi araç gereciniz olduğunda örneğin 0.3 db Ku-band
LNB’niz varsa çanak boyutları
yüzde olarak bir iki puan düşürülebilir. Örneğin, 0.3 dB LNB’niz
varsa EIRP=48dbW değeri için 0.6
db LNB için gerekli olan 70 cm’lik
çanak yerine 65 cm’lik bir çanak
da kullanabilirsiniz.
Arada sırada belirli bir EIRP

değerinde grafikte gösterilenden
daha küçük boyutlarda çanakla
da sinyal alınabildiğini duyuyoruz.
Böyle bir şey, uydu açıklamalarda
belirtilenin üzerinde bir kuvvetle
sinyal yayınlandığında mümkün
olabilmektedir. Yani, böyle bir
durumla karşılaştığınızda bundan
hemen grafiklerin yanlış olduğu
sonucunu çıkarmanız gerekmez.

HDTV Panel Televizyon

SATELLITE RECEPTION

Technisat HD-Vision 32

Çok Özellikli LCD TV

pixel, 3000:1 dinamik kontrast,
1000:1 kontras oranı, 500 cd/
m2 parlaklık, 8 ms/sn tepkime
süresi ve 170 derecelik görüş
açısı ve 100% piksel hata garantisi. Garantiye gelince, Technisat
HD-Vision 32 için iki yıl garanti
veriyor ve ilave olarak 3 yıl parça
garantisi (uzaktan kumanda ve
panel hariç) veriyor.
Peki bu televizyon beklentileri
karşılayabilir mi? Birkaç hafta
boyunca uzun süreli testlere tabi
tuttuk, dışarıdan bağımsız kişilerden yardım aldık ve cihazın
görüntü kalitesinin normal tüplü
televizyonlar ve SDTV/HDTV
karşısında nasıl bir performans
gösterdiğini test ettik.
HD-Vision 32 ilk açıldığında
bir kurulum asistanı ekrana geliSon tüketim çılgınlığımız LCD TV’ler. Herkes bir LCD TV satın almak istiyor. Ama izlediğiniz yayınlara
göre farklı türdeki sinyallerde (analog TV, DVB-T, DVB-S ve DVB-C) farklı bağlantılar kullanıldığına göre
size uygun ve uyumlu televizyon hangisi?
Televiz-

labilecek modül yuvaları da üst

Technisat HD-Vision 32. Birçok

yonun işçiliği ve kalitesi oldukça

kısımda yer alıyor. Ayrıca uydu

fonksiyonu ile gerçek bir tekno-

iyiydi. Uzaktan kumandayla ilgili

IF ve karasal yayın sinyal giriş-

loji harikası olan bu televizyo-

olarak Technisat kumandalarını

lerinin hemen yanında bir Conax

nunun Tuneriyle yalnızca analog

daha

kart

değil, DVB-S, DVB-T ve DVB-C,

Vision 32 ile gelen kumandayı da

burada bir RS-232 arabirimi, iki

yayınları

rahatça kullanacağınızı söyleye-

USB bağlantısı, iki HDMI girişi,

lim.

bir S-video girişi artı ses/görüntü

Bu

sorunun

cevabı

alabildiğiniz

kısaca

gibi

FM

radyo istasyonlarını da dinleyebi-

asarak

izleyebilirsiniz.

önce

kullandıysanız

HD-

Televizyonun

ön

panelin-

cinsinden ifadesi. 32 inç de 81

deki sekiz düğme ile uzaktan

cm ediyor. “Ne kadar büyük o

kumanda olmadan da televizyonu

kadar iyi” diyenler için Technisat

kullanmak mümkün. Televizyo-

40 inçlik (102 cm) HD-Vision 40

nun çalışma modunu gösteren bir

modelini de sunuyor.

LED ışığı da ön panelde yer alıyor.
Ana açma kapama düğmesi tele-

HD-Vision

32,

birkaç

farklı

vizyonun üstünde ve çok rahat

model halinde piyasaya sürülü-

erişilebiliyor.

Televizyonun

yan

yor: yana monte edilmiş ayrıla-

tarafında ve alt kısmında bula-

bilir hoparlörler, kontrast ekranı

nan bağlantılar, deneyimli kul-

ile veya kontrast ekransız veya

lanıcıların yüreklerini sevinçten

TV standında dahili hoparlör gibi

hoplatacak kadar zengin olma-

seçenekler hepsi de değişik renk

sına rağmen, acemiler bu kadar

alternatiﬂeriyle

çok şey karşısında biraz korkuya

(gümüş,

siyah,

parlak siyah, parlak beyaz ve

kapılabilirler.

platin) sunuluyor.

anlaşılır okuyucu kitapçığı işleri o

Neyse

ki,

kolay

kadar kolaylaştırıyor ki, acemiler
TV

üzerindeki

bağlantıların

bile bu birbirinden farklı bağlan-

çokluğu, paketi açar açma gözü-

tıların ne işe yaradığını kolayca

müze çarptı. Duvar montaj üni-

öğrenebileceklerdir.

tesini kullanarak, bir tablo ya da
herhangi bir fotoğraf gibi duvara

da

var.

Yine

girişleri için 12 RCA jakı ve ses

liyorsunuz. Model numarasındaki
“32” LCD ekranın boyutlarını inç

okuyucusu

çıkışı, bir YUV girişi artı subwoofer bağlantısı, bir kulaklık jakı
ve analog ve dijital ses çıkışları
da bulunuyor. Bunların altında da
CVBS, RGB, ve S-Video sinyallerini işleyebilen iki SCART bağlantısı ve ayrıca VGA bağlantısı var.
HD-Vision 32 ile gelen hopar-
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Dil seçiminin ardından ses dilini
ve bulunduğunuz zaman dilimini
seçiyorsunuz. Ve bu işlemler
tamamlandıktan sonra, kanal
taraması ve dahili tunerin konfigürasyonuna başlayabiliyorsunuz. Ama önce 4:3 sinyallerin
nasıl gösterilmesini istediğinizi
seçmeniz gerekiyor: HD-Vision
birkaç farklı seçenek sunuyor. En
popüler seçenek “Optimal:16:9”;
çünkü bunu seçtiğinizde ekranda
hiç siyah boşluk kalmıyor.

lörleri kullanmayı düşünmüyorsanız, televizyonu ses sisteminize
bağlayabilirsiniz. 100.5 x 57.5
x 20cm boyutları ile, HD-Vision
32’yi

asmak

için

duvarınızda

uygun bir yer kolaylıkla bulabilirsiniz.

Günlük
Kullanım
Televizyonun

teknik

özellik-

leri bile kendi başına bir sürü
şey anlatıyor: 32 inç ekran (81

Şifreli TV yayınlarında kullanı-

yor. İlk adım, artık adet olduğu
üzere, ekran üstü yazı (OSD)
dilinin seçimi. Kullanıcı 14 farklı
dil arasında tercih de bulunabiliyor: İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca,
Türkçe, Lehçe, Rusça, Yunanca,
Portekizce, Çekçe, Macarca, Flemenkçe ve İsveçce.

cm),

16:9

format,

1366x768

HD-Vision
32’nin
tunerleri
analog yer yayınları, DVB-T,
DVB-S, DVB-C sinyalleri ve hatta
FM radyo istasyonlarını alabiliyor. Kanal taramasının daha kısa
sürede tamamlanmasını sağlamak için bulunduğunuz coğrafi
koordinatlarda
alabileceğiniz
sinyal türlerini seçmeniz isteniyor. Böylelikle diğerlerini hiç
taramayarak ve yalnızca alınabilecek sinyalleri tarayarak kanal
tarama süresini oldukça kısaltmış oluyor.

grup kanala ilişkin bilgiyi önceden depolayıp istediğiniz zaman
sadece bir tuşa basarak ekrana
getirebilirsiniz. Aynı transpondör üzerindeki kanallar arasında
geçiş yaklaşık bir saniye sürüyor,
transpondör değiştiğinde az önce
belirttiğimiz gibi bu süre 1.5-2.0
saniyeye yükseliyor. Kanal sörfü
buna rağmen keyiﬂi.
Bu kadar farklı yayın alma
seçenekleri sayesinde HD-vision’a herhangi bir dış alıcı bağlamaya hiç gerek yok. Ama o
zaman da PVR özelliği unutulmuş
olur ve HDTV DVB-S2 tuneri yok.
İki HDMI portu sayesinde, harici
Testimizdeki
dahili
DVB-S
tuneri DiSEqC 1.0 protokolünü
destekliyor ve dört uydunun alınmasına olanak sağlıyor. Technisat ayrıca DisEqC 1.1 protokolü
üzerinde de çalışmalarına devam
ediyor ve bunun da 2007’nin ilk
çeyreğinde piyasaya sürülecek
ilk partiye kadar tamamlanmış
olacağını umuyor. Motorlu anteni
olanlar da unutulmamış: HDVision 32, DisEqC 1.2 protokolünü de destekliyor.
20 kadar uydunun verileri
cihaza yüklü ve bunlar şu veya
bu miktarda güncel; ama düzeltilmeye ihtiyacı olanlar da var. 12
uydu daha ilave olarak eklenebiliyor.
DVB-T kanal tarama menüsünde, antene giden güç kaynağı
gerektiğinde açılıp kapanabiliyor
ve DVB-C yayınlarında ilave ayarlara gerek yok. Kanal taraması
başlamadan önce, HD-Vision 32
hızlı bir şekilde yeni yazılım olup
olmadığına bakıyor. Eğer varsa,
doğrudan uydu üzerinden bunu
indiriyor.

süresini kısaltmak için, HD-Vision
32 tıpkı tüm Technisat uydu alı-

atmak için kullandığımız kamera
çiftinden gelen en zayıf sinyal-

cıları gibi, önceden hazırlanmış
kanal listesinin ISIPRO sistemi
temelli uydu yoluyla yüklenmesine de olanak tanıyor. Bu yöntemin büyük avantajı, kullanıcının
bir transpondör değişikliği olduğunda ya da yeni bir kanal çıktığında endişelenmesine hiç gerek
olmaması. Bundan sonra Technisat her şeyi üzerine alıyor. Kurulum menüsündeki ülke seçimine
göre, liste artık sizin yaşadığınız yere göre düzenleniyor. Hiç
şüphesiz, hiçbir sınırlama istemeyenler (uydu tutkunları örneğin) kanal taramasında her şeyin
bulunmasını isteyebilirler.

ler ve çatıdaki uydu çanakları da
sorunsuzca tanındı.

Bizim yaptığımız testlerde yaklaşık 20 dakika üç uydu ve analog
ve dijital yer yayınlarının taranması için yeterli oldu. Ve hiç hayal
kırıklığı yaşamadık: HD-Vision 32
bütün mevcut kanalları bulmayı
başardı. Hatta giriş holüne göz

Eğer bu televizyonu bir uydu
anteniyle kullanmazsanız, tabii ki
yazılım güncellemelerini RS-232
arabirimi üzerinden de yapabilirsiniz, ya da USB disk kullanarak.
Biz de yazılım güncellemelerinin
USB disk ile yapılmasını tavsiye
ediyoruz; çünkü uydu üzerinden
güncelleme yapmak biraz zaman
alıyor. Yapmanız gereken sadece
Technisat’ın web sayfasından
yazılımı indirip, bunu USB diske
kopyalamak ve daha sonra diski
televizyonun iki USB girişinden
birine takmak. Geri kalan işlemler otomatik olarak yerine getiriliyor ve yaklaşık 5 dakika içinde
güncelleme tamamlanıyor.
Uydu modunda kanal tarama
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bir HDTV alıcının bağlanması, ki
bizim örneğimizde Humax PRHD1000’i

kullandık

hiç

olmuyor.

Görüntü

verilerinin

sorun

yanı sıra HDMI ses sinyallerini
Kanal listesinde bulunan bütün
yayınlar var ve farklı yayın türleri
arasında bir ayrım yapılmıyor.
DVB-S, DVB-T, DVB-C ve analog
yer kanalları kolayca birbiriyle
karışabiliyor. Farklı tunerler arasında bile kanal geçişleri oldukça
iyi 1.5-2.0 saniye arasında geçişler tamamlanıyor ve bu pek fazla
bir gecikme sayılmaz.

de taşıdığı için gerekli tüm bağlantılar için sadece ince bir kablo
yeterli oluyor.
Uzaktan kumanda üzerinde “0”
basıldığında A/V seçim penceresi
açılıyor. Ve anında iki HDMI girişinden birini seçebildik ve HDTV
yayınının

parlaklığı,

görüntü

derinliği ve keskinliği bizi hemen
büyüsü altına alıverdi.

Maalesef, kanalların isimlerini değiştirmekte çok zorlandık.
Özellikle UHF kanal numarasıyla
hafızaya alınan kameralarımızda
bunu yaparken çok zorlandık.
DVB-S ve DVB-T tunerleri
oldukça hassastı ve zayıf sinyallerin bile kolayca alınabilmesine
olanak tanıyordu. Uydu tuneri de
SCPC testimize iyi dayandı; ama
üreticinin 1-45 Ms/sn iddiasını
doğrulayamadık. Ancak 2.0 Ms/
sn’den başlayan transpondörler
rahat bir şekilde alınabiliyordu.
Üç farklı modda otomatik kanal
taramasının yanı sıra, HD-Vision,
tabii ki transpondör seçimi ve
uydu tercihine göre manuel
tarama da yapabiliyor. Kurulum
asistanından
zaten
bildiğimiz
üzere, kanal taraması bu aletin
güçlü yanı değil: 80 transpondörü taraması ve hafızaya alması
11 dakikada tamamlanabildi.
Her
kanal
değişikliğinden
sonra, HD-Vision kısa bir süre
için bir info kutucuğu gösteriyor. Bu kutuda seçilen kanal ve
izlenilen yayın hakkında bilgiler yer alıyor. SFI/EPG özelliği
sayesinde, önceden seçtiğiniz bir

HD-Vision hem HDTV 720p
hem HDTV 1080p formatını destekliyor ve bu nedenle HDTV
ready logosunun hakkını veriyor.
HD-Vision

otomatik

bir

resim

parlaklık kontrolüyle geliyor ve
odanın ışık durumuna göre kendini ayarlayarak, görüntüyü optimal hale getiriyor. Ayrıca YUV

ve RGB bağlantılarını da bir PVR
alıcıyla başarılı bir şekilde test
ettik. HD-Vision ayrıca alıcı kapa-

Para harcamaya
değer mi?

TECHNIC

yona veya HDTV’ye geçmek için

HDMI veya VGA sinyaline göre)
standby moduna sokabiliyor.

para ödemeye değer mi diye soruyorsunuzdur; çünkü bunun için en

Ve büyük bir ihtimalle ayrı bir
kalmayacağınızı da ekleyelim:
siz bu yazıyı okuduğunuz sırada,

gerekiyor. Bizim ve sorduğumuz
pek çok kişinin yanıtı “evet!” oldu.
Panasonic 100Hz CRT televizyonla
normal bir SDTV yayınını karşı-

+352 710 707 900

Fax

+352 710 707 959

E-mail

international@technisat.com

Function

LCD TV with integrated DVB-S,
DVB-T, DVB-C, analog terrestrial
and FMJ tuners

Channel Memory

6000

Satellites

32

azından 2500 Euro harcamanız
PVR cihazı satın almak zorunda

Technisat Digital GmbH,
54550 Daun/Germany

Tel

Çoğunuz yeni bir LCD televiz-

tıldığında otomatik olarak kendini
(Scart 12V kontrol sinyali veya

Manufacturer

DATA

Technisat dahili PVR özelliği olan

laştırdığımızda teste katılanların

Symbolrate

1-45 Ms/sec.

HD-Vision
modelini
çıkarmış olacak.

tümü LCD televizynun görüntü

SCPC Compatible

yes

kalitesinin çok daha iyi olduğu ve

USALS

no

piyasaya

Dahili VGA bağlantısını kullanarak HD-Vision’u normal bir LCD
bilgisayar monitörü gibi PowerPoint sunumlarınız için kullanabilirsiniz. En iyi görüntüyü 1360x768

gözü yormadığı konusunda hemfikirdi. 16:9 yayınlar özellikle üç

DiSEqC

1.0/1.2 (1.1 starting 2007)

boyutlu sunumlarda ve görüntü

Scart Connectors

2

netliğiyle standart televizyonlara
göre çok iyiydi.

HDMI Interface

yes

YUV Input

yes

edebilir-

HDTV yayınlarına gelince fark
iyice göze çarpıyor. LCD TV’nin

S-Video Input

yes

siniz. Eğer bilgisayarın görüntü

yüksek çözünürlüğü HDTV sinyal-

VGA Connection

yes

kartı bu çözünürlüğü yakalayamıyorsa, 1024x768 çözünürlüğünde
görüntünün keskinliği biraz gitse

lerinin kalitesini anlamamızı sağlıyordu. Bu fark herkesin gözüne
hemen çarpıyordu. Son olarak,

Audio Outputs

2 x RCA

Subwoofer Output

yes

de işinizi görebilirsiniz.

teste katılanlardan HDTV sinyalinin YUV veya HDMI çıkışından
hangisinden geldiğini, aradaki
kalite farkını görüp görmediklerini
ölçmek istedik. Bu durumda iki
çıkış arasındaki fark göze çarpsa
da, yalnızca iki görüntüyü aynı
anda görenler bu farka şahitlik
edebiliyordu; yoksa farklı farklı

çözünürlüğünde

elde

HD-Vision 32 bazı pratik ekstralarla birlikte geliyor. Tüm
Alman şifreli yayın paketi Premiere müşterileri için tüm çoklubesleme ve dahili bir teletext
dekoderi de var. İkinci bir Technisat uydu alıcınız olursa, elinizdeki
kumanda ile ona komut verebilirsiniz.

+

yes (optical and coaxial)
DVB-S, DVB-C, DVB-T,
analog terrestrial and FM

Analog Tuner

46-860 MHz

DVB-S Tuner

950-2150 MHz

DVB-C/T Tuner

174-230 MHz/470-860 MHz

0/12-Volt Output

no

EPG

yes

C/Ku-Band Compatible yes

Uzman Görüşü

-

yes

CVBS Input
Reception Modes

izleyerek yapılan karşılaştırmalarda başarısız oldular.

HD-Vision 32, fiyat olarak diğer LCD TV’lere gore
biraz daha pahallı; ama karşılığında birçok ekstra
özellikle geliyor ki bunların arasında 3 dahili tuner,
yüksek fiyat için göz boyamanın çok ötesinde gerçekten fiyati telafi ediyor. Mantıklı tasarlanmış menüleriyle kullanımı son derece kolay. HD-Vision uzun
testlerimizde bir kez bile kitlenmedi veya başka büyük
herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

Headphone Jack

VGA Modes

640x480, 1360x768

Power Supply

230 VAC, 50 Hz

Dimensions

100.5x57.5x20cm

Weight

21-23 Kg
(including contrast screen)

Thomas Haring
TELE-satellite
Test Merkezi
Avusturya

Kanal isimleri değiştirilemiyor. Kanal geçiş hızı ve hafızaya yüklü
uydu listesi geliştirilebilir.
Bilgi Kutusu

Ana Menü

Kurulum Asistanı

DVB-S Ayarları

Kanal Tarama

Kanal Listesi Düzenleme

DVB-T Ayarları

Kanal Listesi

HDTV Sinyali

VGA Sinyali
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TEST REPORT

Uydu Alıcı

Topﬁeld TF4000PVR Plus

Denenmiş ve test edilmiş bir uydu
alıcısının yeniden doğuşu
Güney Koreli Topfield firması sorunsuz çalışan ilk
PVR uydu alıcısını üreten firmaydı. Müşterilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini can kulağıyla dinleyen yazılım

yıl geçti ve TOPFIELD uydu alıcıları yelpazesini yeni modellerle
genişletti. Yine de, TF4000PVR’nin
başarısı hep konuşulmaya devam
etti.
Başlangıçta, bu cihaz profesyoneller için üst sınıf bir uydu alıcı
olarak planlanmıştı; ama zaman
içinde cihaz yalnızca uygun fiyatıyla değil ama kullanım kolaylığı ve kalitesiyle acemilerin için
mükemmel bir seçenek oldu. Bu
yüzden Topfield’in yakın zamana
kadar bu modelin üretimine
devam etmesi kimse için şaşırtıcı
değil. Nihayet, gelişmiş yeni çipsetler sayesinde bu modeli yeni
özelliklerle geliştirerek yeniden
üretme fikri de böylece doğal bir
şekilde filizlendi.
Topfield’in bu kararını duyduğumuzdan beri yeni TF4000PVR
Plus uydu alıcısını test etmek için
sabırsızlanıyorduk. Kabin yine
mükemmel bir şekilde tasarlanmış ve gri metal ile siyah Pleksiglas renginin uyumlu birleşimi
sitilistik bir görünüm veriyor. Bu
nedenle
televizyon
dolabında
görünür bir yerde olmasını hep
isteyeceğinizi düşündüğümüz şık
bir cihaz olmuş.
Ön paneldeki beş düğme ile
uzaktan kumandayı kaybettiğinizde de cihazı kullanabilirsiniz .
Ama maalesef Ana Menü’ye doğrudan girmenizi sağlayacak özel
bir düğme yok. Ön panelin ortasında üç LED’li okunması kolay
gösterge ekranı yer alıyor. Sağ
taraftaki kapakçık ise tüm standart modülleri alabilen iki modül
yuvası ve boş bir kart okuyucuyu
gizliyor. Ama bize test için gönderilen numunenin kart okuyucusu
boştu
ve
etkinleştirilmemişti.
Ancak yine de yerinin ayrıldığını
görünce TF4000PVR Plus’un tıpkı
selefi gibi dahili bir kart okuyucuyla üretileceğini aklımızdan
geçirdik.

ekibi ve dünyanın her yerine yayılmış büyük kullanıcı
gruplarının ortaklığı bu sonucu mümkün kılmıştı. Bu
ilk kusursuz cihazın adı TF4000PVR idi. Aradan birkaç

Arka panelde, aktarması olan iki
tuner girişi, stereo ses ve görüntü
için üç RCA jakı, bilgisayar bağlantısı için bir RS-232 arabirimi ve
dijital optik ses çıkışı bulunuyor.
Maalesef arka panelde bir açma
kapama düğmesi yok. TF5000 ve
TF6000 Topfield PVR uydu alıcılarının aksine bu modelde USB
2.0 bağlantısı bulunmuyor ve bu
nedenle kayıtları bilgisayara aktaramıyorsunuz veya bilgisayardan
MP3 dosyalarını uydu alıcıya yükleyemiyorsunuz.
Uzaktan kumanda, geçmişte
de haklı bir hayran kitlesi yaratan
standart Topfield uzaktan kumandası. Tek dezavantajı, menzili
içinde başka bir 5000 serisinden
uydu alıcı olursa, kumandanın
o diğer uydu alıcıyı da kontrol
etmesi.

Günlük
Kullanım
Eğer daha önce bir Topfield
kumandasını kullanma ayrıcalığı
yaşadıysanız, TF4000PVR Plus ile
gelen kumanda size yabancı gelmeyecektir. Uydu alıcısının kullanımı son derece basit. Avrupa
modelinde bizim farkına vardığımız ASTRA 19.2° Doğu ve HOTBIRD 13° Doğu uydularının güncel
kanal listelerinin eklenmiş olmasıydı. Almanca konuşan bir kitlenin hedef olarak belirlendiğini ise;
Alman dilindeki bütün kanalların,
kanal listesinde üst sıraya yerleştirilmiş olmasından anlıyoruz.
Ekran üstü yazı (OSD) dili olarak
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Bütün temel ayarları yaptıktan sonra, ana menüden çıkmak
için Exit düğmesine basabilirsiniz. TF4000PVR Plus, menüden çıktığınızda hemen listedeki
ilk kanala dönüyor ve o kanala
ait EPG verilerini, teletext olup
olmadığını, Dolby Dijital, alt yazı
vs. gibi bilgilerin yanı sıra teknik
parametreleri de bir Info kutusu
içinde gösteriyor. Yine bu kutucuk içinde tuner bilgilerini de
görüyorsunuz.

da Almanca seçili.
Yeni TF4000PVR Plus video
sinyallerini RGB, CVBS, YUV ve
S-Video formatlarında PAL veya
NTSC renk modunda gösterebiliyor. NTSC ve PAL sinyaller otomatik olarak tespit edilip herhangi
bir sorunla karşılaşmadan işlenebiliyor. YUV seçeneği sayesinde
cihazı LCD veya plazma ekranlarla
ya da projektörlerle rahatça kullanabilirsiniz.
LNB ayarları dışında, kurulum
menüsünde kanal araması da
yapılıyor. Network modu açık veya
kapalı sadece şifresiz veya bütün
kanallar şeklinde seçeneklerle
otomatik kanal taraması yapılabiliyor. Network (şebeke) modu
açık olarak Topfield 80 transpondörlük uydu testini yaklaşık yedi
dakikada tamamladı. Bu çok iyi
bir sonuç. Zaten Topfield ürünlerinden de bu beklenirdi.
Kanal düzenleme menüsü çok
yararlı bir araç olduğu için üzerinde biraz duralım; bu menüde
kanalların isimlerini değiştirebilir, taşıyabilir,silebilir veya istediğiniz şekilde değişik kriterlerle
sıralayabilirsiniz. Küçük çocukların kendileri için uygun olmayan
kanalları görmelerini engellemek
için, bazı kanalları da bu menüde
kilitleyebiliyorsunuz.
İstediğiniz
kanalı sayısız favori listesinden
birine aktarabilirsiniz. Bu favoriler
listesi, istediğiniz hiçbir şeyi kaybetmemek için son derece faydalı
bir özellik.

TF4000PVR Plus ile kanallar
arasında sörf yapmak keyiﬂi;
çünkü kanal geçişleri bir saniye
kadar sürüyor. Cihazın iki tuneri
var ve bu sayede iki farklı transpondörden aynı anda kayıt
yapabiliyorsunuz. Aynı anda bu
iki transpondör biri üzerindeki
üçüncü bir kanalı, ya da sabit
diskteki bir kaydı izlemek de
mümkün. Tabii bunun için iki ayrı
sinyal girişi gerektiği de unutulmamalı.
Uzaktan kumanda üzerindeki
Arşiv düğmesi, sabit diskteki
kayıtların bulunduğu bir listeyi
açıyor. Bilgisayarlarda olduğu
gibi, kayıtlar farklı klasörlere
kaydedilebiliyor. Renkli bir $
sembolü, bir kaydın tamamen mi
yoksa bir kısmının mı şifreli olduğunu ya da şifresiz mi olduğunu
gösteriyor.
Topfield’in ücretsiz dağıttığı
Vega
programını
kullanarak,
kanal listesini bilgisayar üzerinde
düzenlemek
mümkün.
Diğer
yandan uydu alıcısı uydu üzerinden de güncellenebiliyor.
TF4000PVR, A sınıfı mükemmel
bir cihaz olarak tuner testlerinden başarıyla çıktı: Ne yaklaşık 1.5 Ms/sn civarındaki SCPC
transponder ne de daha zayıf
(bizim bulunduğumuz konuma
göre) Eurobird 2 ve Astra 2D
uyduları bu cihazı zorlamadı.
Yalnız bir nokta dikkat çekelim:
sinyal kalitesi ölçeği %100 güvenilir deği.

TECHNIC
DATA

Manufacturer

Topﬁeld, Seongnam/Korea

Fax

+82-31-7082607

E-mail

inquiry@i-topﬁeld.com

Model

TF4000PVR Plus

Function

Digital Satellite Receiver with
PVR function

Channel memory

5000

Symbol rates

1-45 Ms/sec.

Satellite inputs

2xF

SCPC compatible

yes

USALS

yes

DiSEqC

1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart connections

2

Audio/video outputs

3 x RCA

UHF modulator

no

0/112 Volt connection

no

Digital audio output

yes

EPG

yes

C/Ku band compatible

yes

Power supply

90-250 VAC / 50/60 Hz

Ana Menü

LNB Ayarları

Bilgi Kutucuğu

EPG

Sinyal Arama

Nilesat 7° Batı yatay ışını

Uzman görüşü

+

Kullanımı kolay, bir çok özelliğe sahip ve oturma
odaları için hoş bir dekorasyon unsuru.

-

Uydu ve transpondör verileri tamamen güncellenmeli, 5000 kanal DiSEqC 1.3 desteği olan, iki CI yuvalı
PVR uydu alıcı için çoğu yerde, özellikle Avrupa’da
çok düşük bir sayı.

Thomas Haring
TELE-satellite
Test Merkezi
Avusturya

To calibrate & adjust
your dishes
- easy to use
- exact and accurate
- absolutely reliable
- programmable

TEST REPORT

Mini Alıcı

T-Connect S-2400 USB box
Küçük ve etkili

Eskiden bilgisayarlar çoğunlukla kocaman ve biçimsiz gürültü yapan
fanları bulunan demir kutularıyken, günümüzün modern takipçileri gerçek
multimedya merkezleri haline gelmiştir. Fotoğraf, video ve müzik kaydetme olanağının yanında, dijital TV alım olanağı da devam eden gelişme
süreci içinde mantıken gelen sonraki evredir.
Bilgisayarla TV alımı başladığından beri Technotrend şirketi
bu sahada lider konumunda olup,
T-Connect S-2400 kutusu ile bilgisayarda TV alımı için ucuz bir
alternatif sunmaktadır. TechnoTrend ürünlerinin dünya çapındaki
distribütörü DVB-Shop bize bu
cihazın bir numunesini yakından
incelemeye istekli olup olmadığımızı sorduğunda, bu fırsatın cazibesine dayanamadık.
Kısa bir süre sonra, deneme
ekibimize küçük bir paket ulaşmıştı. Ambalajı çabucak açtıktan
sonra, elimize aldığımız gümüş
renkli cihazın küçük ebatları bizi
şaşırttı,
sadece
10x7x2,5cm.
Kartonda cihazın yanı sıra harici
12V’luk bir adaptör, bir USB bağlantı kablosu, uzaktan kumanda
ve gerekli yazılımı içeren bir CDROM bulundu.
USB kutusunun kurulumu Tak
ve Kullan sisteminden beklendiği şekilde gerçekleşti. Cihazın
arkasında bulunan üç bağlantının
bilgisayar, uydu sinyali ve elektrik adaptörü ile bağlandıktan
sonra, Windows kibarca yanında
bulunan CD-ROM’un sürücüsüne
yerleştirilmesini talep etti ve 3
dakika geçmeden kurulum işlemi
tamamlanmıştı.
Kurulumdan
hemen
sonra,
“Digital TV” yazılımı bilgisayarı
yeniden çalıştırma gereksinimi
olmadan çalıştırılabilir ve antenlerini 19,2 der. doğu konumundaki
ASTRA uydusuna çevirmiş olanlar
anında çok sayıda önceden ayarlı,
çoğunlukla Almanca kanallarla
mükafatlandırılırlar. TechnoTrend
tarafından verilen yazılım, içgüdüsel olarak kullanım kılavuzunu
incelemeden acemi kullanıcılar
tarafından bile kullanılabilir.
Kullanıcıların çoğu muhtemelen uydu, kanal ve transpondörler için önceden ayarlı değerleri
değiştirmek isterler, buysa "Ayarlar" menüsüne bir tıklama ile çok
kolay olarak mümkün. Saniyeler
içerisinde, ilki LNB ayarlarıyla ilgili
olan birkaç sekme içeren, düzenli
bir yapıya sahip bir seçim pen-

ceresi açılır. Yazılım ne yazık ki
sadece 4 kadar LNB’nin idare edilebildiği DiSeqC 1.0 protokolünü
destekliyor.
Tüm ayarlar yapıldıktan sonra,
bir tıklamayla oldukça hızlı gerçekleşen arama sürecine geçilir.
En kısa bir zaman içerisinde Avrupa’da oldukça yaygın olan Astra
19,2 der. doğu ve Hotbird 13 der.
doğu uydularının tüm kanalları
taranıp okundu.
Denememizde
TechnoTrend
tarafından
yerleştirilmiş
olan
tünerin giriş hassasiyeti çok
yüksek olarak görüldü; Bu özellik
ise, kutunun örneğin kampingde
nispeten küçük antenlerle kullanıldığında önemli bir artı olabilir.
Çok yönlü 12V elektrik bağlantısı da ayrıca kamping sevenlerini
sevindirecektir. Cihazla birlikte
verilen uzaktan kumanda ile,
kolayca, mangal keyfi devam ederken, bir reklam arası olduğunda
başka bir kanala değişilebilir, ve
isteyen, dahili PVR fonksiyonları
sayesinde devam eden yayını kısa
bir süre için durdurabilir ve daha
sonra devam ettirebilir.
TechnoTrend yazılımının sağlam
ve iyi işleyen temel fonksiyonlarının yanında, özellikle Teletekst
ve EPG fonksiyonları bizi şaşırttı.
Teletekst fonksiyonu kısa bir süre
içerisinde tüm verileri tamamen
ara belleğe kaydederek, saniyeler
içerisinde kullanıcısın istifadesine
sunarken, EPG de düzenli yapısı
ile takdir kazanmıştır.
İyi bir DVB-S alıcısının bulunması gereken tüm temel fonksiyonların yanında, T-Connect
S-2400 cihazı ayrıca veri hizmetlerinden yararlanma olanağını da
tanıyor. Bu sayede ADSL veya kablolu İnternet olmayan bölgelerde,
e-postalar veya web sitelerinin
içerikleri uydu üzerinden yüksek
bir hızla indirmek mümkün. Hatta
seyyar kullanımda bile bu şekilde
süper hızlı İnternet indirimleri
mümkünse de, ancak yükleme
işlemi hala telefon hattından ya
da bir GPS bağlantısı üzerinden
gerçekleştirilmelidir.
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+

Distributor

DVB-Shop, Germany

Telephone

+49-34954-31960

Fax

+49-34954-49233

Internet

www.dvbshop.net

Function

Bilgisayarlar için DVB-S alıcısı

Frequency range

950 – 2150 MHz

FEC

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulation

MCPC + SCPC

DiSEqC

1.0

Power

12 Volts

Consumption

15W max.

Uzman görüşü

T-Connect S-2400 USB Kutusu hiçbir eksiği
olmayan dijital tam bir FTA alıcısı olup, tüm gerekli
özelliklere sahiptir. Denemeler esnasında yazılım
sorunlarına veya aksamalarına rastlanmadı. Ele avuca
gelen ebatları, 12V besleme gerilimi ve USB bağlantısı
sayesinde, bu kutu seyyar kullanım için de, örn. kamping esnasında, mükemmel bir çözümdür. Tam ekran
görüntüde bile görüntü kalitesi mükemmeldir.

-

Yanis Patalidis
TELE-satellite
Test Merkezi
Fransa

Kutu ne DiseqC 1.1 ve 1.2’yi ne de 1.3’ü (USALS) desteklemiyor.
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Uydu Alıcısı

Matrix Planet

Bu özelliğin kullanımı ise çok
kolay, istediğiniz uyduyu seçin,
LNB’nin LOF değerlerini girin,
şifresiz mi yoksa tüm kanallar
için mi arama yapacağınıza karar
verin, işte hepsi bu. Kör tarama
bütün aktif transpondörleri bulur
ve kanal listelerini otomatik
olarak alır. Tarama işlemi devam
ederken, yalnızca frekans ve SR
değerlerini görebiliyorsunuz, bir
de bulunan kanalların isimlerini.
Polarizasyon bilgileri de izlenebilseydi bu çok iyi bir özellik olurdu.

OTA özellikli Kör Tarama
Uydu Alıcısı

Sonuç

TELE-satellite’in önceki sayılarından birinde
(#194) Stella Satindo tarafından üretilen bir kör
tarama uydu alıcısına ilişkin bir rapor yayınladık.
Endonezyanın Cakarta kentinde faaliyet gösteren
Ön panelde, cihazın bütün
kontrollerini
yapabileceğiniz
yedi düğme var: açma/kapama,
menü/exit, ok, vol-, vol+ ve chch+. Ayrıca gösterge ekranının
üzerinde sinyal kuvvet göstergesi
olarak görev yapan sekiz LED var.
Cihazın ince tasarımı şık görünümü sayesinde sayesinde televizyon dolabında istediğiniz her
yere sığdırabilir ve diğer cihazların görünümüyle tezat göstermeyeceğinden emin olabilirsiniz.
Cihazın bir takvime de sahip olduğunu söyleyelim.
Matrix Planet’in arka paneli
ön panel kadar donanımlı değil:
görüntü ve stereo ses çıkışı için
üç RCA cakı, bir uydu IF girişi ve
aktarması artı RS-232 arabirimi
ve RF çıkışı bulunuyor. Bir de ana
açma kapama düğmesi var. Maalesef dijital ses çıkışı ve SCART
bağlantısı yok.
Uzaktan kumandanın yazıları
çok okunaklı, ama alt kısımdaki
nümerik tuşlar biraz farklı yapılmış. Düğmeler küçük de olsa, birbirine çok yakın değiller ve kolay
bir
şekilde
kullanılabiliyorlar.
Uydu alıcının işçiliği genel olarak
bakıldığında iyi ve bizde olumlu
bir izlenim bıraktı.

Günlük
Kullanım

Matrix Planet maksimum 3200
kanalı hafızasında saklayabiliyor.
DiSEqC 1.0 ve 1.2 protokolleri
desteği var ve dört LNB’yi birlikte
bağlayabiliyorsunuz.
İsterseniz
motorlu bir antenle de kullanabilirsiniz.
Cihaz, altı uydudaki kanallar
önceden hafızasına yüklenmiş
olarak geliyor ve dördü bir arada

firmanın yine kör tarama yapabilen yeni bir uydu
alıcısı var, Matrix Planet adı verilen bu model, siyah
bir kabin içine yerleştirilmiş ve havadan (OTA-Over
The Air) yazılım güncellemesi yapabiliyor.

bir LNBF sistemiyle kullanılmaya
hazır: PalapaC2 (113.0D), Telkom1
(108.0D), Asiasat3S (105.5D)
ve Asiasat2 (100.5E), artı ilave
olarak Asiasat4 (122.0D) ve Apstar6 (134.0E) .
Cihazın OSD dilleri seçeneği
yalnızca iki tane: İngilizce ve
Endonezya dili. Cihazla birlikte
gelen kullanıcı kitapçığı ise yalnızca Endonezya dilinde hazırlanmış.
Seçtiğiniz herhangi bir kanaldayken Info tuşuna bastığınızda
gerek yayıncı gerekse o kanala
ait tüm gerekli teknik bilgilere
hemen ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca
dört tane favoriler listesi de bulunuyor. Asiasat3S (105.5D) uydusu
3747V düşük 2626 SR değerinde
gerçekleştirdiğimiz test kolayca
başarıldı. Üreticinin özellikler tablosuna göre, 2000’den başlayan
SR değerleri çözülebiliyor. Ama
biz bulunduğumuz noktadan bu
kadar düşük değerlerde başarılı
olamadık.

TECHNIC

Bu sağlam uydu alıcıyı test
etmekten ve keyiﬂi kullanımından memnun kaldık. Uydu üzerinden güncelleme yapabilmesi
sayesinde cihaz her zaman en
son yazılıma sahip olacak. Ayrıca
Matrix Planet son derece uygun
fiyatlı bir cihaz

Manufacturer

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

Website

www.stella.co.id

Phone

+62-21-54373829

DATA

OTA

Stella Satindo, OTA özelliği olan
bir uydu alıcıyı ilk üreten bölgesel
firma. Bu özelliğin kullanımı ise
çok kolay. Cihaz yazılımı Telkom1
(108.0D) uydusundaki 3580 H
transpondörü üzerinden güncellenebiliyor. Bunun için yapmanız
gereken sadece kanal listesinde
kanal 20’yi seçmek. Maalesef
bizim testlerimiz sırasında yeni bir
yazılım henüz mevcut değildi.

Kör Tarama

Matrix Planet uydu alıcısı kör
tarama da yapabiliyor. Bu özellik,
ele transpondör verisi girmeye
gerek kalmadan kanal listesini
güncelleyebilmenizi sağlıyor.

Uzman görüsü

Fax

+62-21-54373833

Email

sales@stella.co.id

Model

Matrix Planet

Function

Digital FTA receiver with OTA

Channel Memory

3200

Satellites

no

Symbolrate

2 – 45 Mbps

DiSEqC

1.0, 1.2

22 kHz switch

yes

USALS

no

Programmable 0/12V

no

Scart connectors

no

Video/ Audio Output

3 X RCA

Digital Audio Output

no

Color systems

PAL, NTSC

S-VHS Output

no

RF Modulator

yes, ﬁxed on 621 MHz (ch 39)

SCPC Compatible

yes

EPG

yes

Teletext

no

Power Supply

90 – 240 VAC

Power Consumption

20 W (max.)

+

OTA ile yazılım güncellemesi. Kör tarama yapabilmesi. Kolay kullanımlı ve fiyatının hesaplı olması

-

Uzaktan kumanda tuşlarının geleneksel yerlerinden farklı yerleştirilmiş olması
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Vincent Witjhun
TELE-satellite
Test Merkezi
Endonezya

Kör Tarama

OTA
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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!
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Hızlı Çanak

Chess Click-Clack Alu
65 cm ve 85 cm

Katlanabilir LNB
destek kollu çanak
antenler

Zor bir yere uydu anteni kurduysanız, her çanağın aynı olmadığını da
bilirsiniz. En önemli unsur çanağın malzemesidir; antenler çelik ya da
alüminyum olabilir. Alüminyum çanaklar gerçekten de çok hafif olur.
Özellikle büyük antenlerde alüminyum kullanılması işinizi kolaylaştırır;
çünkü kullandığınız destek balkondan açıkta duruyorsa

ya da anteni

bacaya monte etmek için dik çatıya tırmanmanız gerekiyorsa, ağırlık
çok önemli bir faktör olur. Max Communiciton bizden yeni çanak antenlerini test etmemizi istediğinde bildiğimiz tek şey, bunların alüminyumdan imal edilmiş olduklarıydı.
paket-

ve anten destek kolu ile içinde

leri açınca biraz daha bir şeyler

birkaç somun ve vida olan plastik

öğrenme fırsatımız oldu. Önce-

bir naylon çıkıyor. Çanağa malze-

likle

meleri monte ettiğinizde antenin

Kuryenin

işçiliğin

getirdiği

mükemmel

oldu-

ğunu söyleyerek başlayalım. Her

özgünlüğü

iki modelde (65 ve 85 cm) son

tutan kol, katlanabiliyor!

derece

zarif

görünüyor.

ortaya

çıkıyor.

LNB

Pake-

tin içinden çanak, LNB tutacağı

Bu sayede, her şeyi evin içinde
ayarlayabilir ve daha sonra kolu
katlayıp dar çatı merdiveninden
çatıya çıkabilirsiniz. Çatıda, monte
ettiğiniz parçayı bir direğe bağla-

Bir Click ve kol elevasyon noktasında sabitleniyor-Şimdi yapılması gereken sadece bir Clack ve azimut ayarı
on’ın Klik-Klak modelleriyle kalkış
açısını

(elevasyonu)

önceden

ayarlayabilir ve çatıya çıktığınızda

lamak için uygun elevasyon ara-

sinyali bulmak için yalnızca çanağı

lığında monte edilebilir. Deneme

sağa sola çevirmeniz kafi gelir.

yanılmayla vakit kaybetme yerine
çabucak sonuç almak için bulun-

yıp, LNB bağlantısını kurduktan

muş zekici bir fikir.

sonra LBN kolunu açıp plastik bir

Destek kolları Çizimlerde 1-

vida yardımıyla sabitleyebilirsiniz.

A, 1-B ve 2-A diye gösterilen üç

Hepsi bu! Artık anteni istediğiniz

farklı biçimde monte edilebiliyor.

uyduya çevirmekten başka yap-

Böylece üç farklı elevasyon açısı

manız gereken bir şey yok.

aralığı söz konusu oluyor. Çizim-

Tabii ki testimiz montajı yap-

lerde gösterilen aralıklar sırasıyla:

makla sona ermiş olmuyor. 0.3

17°-57°, 5°-44° ve 44°-82°.

dB’lik

Ayarlama

süreci

2

sebepten

dolayı diğer antenlere göre daha
kolay. İlk olarak, antenin çubuğa
sabitlenmesi için 2 klips var. Bu
sayede, doğuya ya da batıya çevirmek için vidaları gevşettiğinizde
tek klipsli modellerde olduğu gibi
aşağı kaymıyor. Dergide bir çanağın takılmasına ilişkin başka gözlemlerimizi de okuyabilirsiniz.
Acemiler için çok önemli bir
diğer özellik de elevasyon ölçeği.
Ucuz çanaklarda bu yoktur; ama
önemli bir özellik; çünkü sadece
Hızlı ve rahat taşıma için destek
kolu katlanmış anten

Çanaklar bu sayede Dünyanın
her yerinde kolay kurulumu sağ-

azimutu değil bir de elevasyonu
deneme yanılma yöntemiyle bulmanız gerekir. Max Communicati-
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Oynar kolun yakından görüntüsü

Sinyal alımı
bir

LNB

takarak

hangi

uydulardan sinyal alabileceğimizi

çünkü bulunduğunuz yere göre bu

de test ettik. Bu boyutlardaki bir

çok değişiklik gösterebilir.

TECHNIC
DATA

çanakla izlenmesi beklenebilecek
bütün uydulardan rahatlıkla sinyal

Genel olarak söylersek, 65 cm’lik

aldık. Performans tam bekledi-

çanakla 48 dbW veya daha kuvvetli

ğimiz gibiydi. Sinyal alabildiğimiz

sinyaller 85 cm’lik uyduyla 46 dbW

uyduları söylemenin bir gereği yok,

veya daha kuvvetli sinyaller alabilirsiniz. Her ne

Manufacturer/Distributor

Max Communication GmbH, Siemensstr. 47
25462 Rellingen, Germany

E-mail / Internet

info@max-communication.de / www.click-clack.eu

Telephone

+49 4101 6060-0

Fax

+49 4101 6060-999

kadar fark çok

Models

Chess Click-Clack Alu 65 cm and 85 cm

fazla

Offset dishes for Ku-Band
665x710 mm and 852x903 mm

değilmiş

Description

gibi

görünse

Outside diameter

de

bulundu-

ğumuz

Batı

Polanya’da 85
cm’lik çanakla
alabildiğimiz
sinyaller

65

cm’lik çanakla

Reﬂector diameter

610x654 mm and 780x832 mm

Elevation angle

17°-82° in 3 ranges

LNB holder

40 mm

Mast diameter

32-60 mm

Gain at 12 GHz

36 dB and 38.8 dB

Weight

0.9 and 2.1 kg

alabildiğimize
göre

oldukça

fazlaydı.
Her iki anten
için de rahatlıkla

Klik-Klak

diyebiliriz:
mountu
klik;
doğru
Elevasyon ölçeği antenin direğe takılmadan önce ayarlanmasını sağlıyor

açma
çanağı
yöne

döndürme
Klak. Hepsi bu!

+

Uzman Görüşü

Katlanan destek kolu, hafiﬂiği, çift bilezik, elevasyon ölçeği, bu anteni hem acemiler için hem de arabasında birkaç anteni birlikte taşımak zorunda olan
profesyoneller için cazip kılıyor. Mükemmel işçilik
uzun ömürlü olmasını garanti ediyor.

-

Peter Miller
TELE-Satellite
Test Merkezi
Polonya

Yok
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TEST REPORT

Ölçü Aleti

Spaun’ın yeni ürünü Satellite
Finder 3000

aradığınız uyduyu
bulun

Okurlarımızın çoğu muhtemelen hiç değilse hayatlarında bir defa
uydu antenlerini ayarlamaya çalışmışlardır. Deneyimli olanlar üstelik
yardımcı bir araç kullanmaya bile gerek duymadan bunu yapabilirler.
Ama, yine de ya sinyal gücünü ve kalitesini görebilmek için televizyonu doğrudan görmeleri veya sinyal gücünü gösteren sesli bir uyaran(uydu alıcısı böyle bir özelliğe sahipse) gereklidir. Bu da her zaman
mümkün olmaz. Profesyoneller bu iş için uydu bulmaya yaratan ölçüm
aletleri kullanırlar. Uydu bulucu araçlar da özellikleri bakımından çok
değişiklik gösterebilirler. Bunlar sadece sinyal kuvvetini gösteren en
basit aygıtlardan daha karmaşıklarına kadar geniş bir yelpazede yer
alırlar. SPAUN’un SF 3000 modeli ise üst sınıf gelişmiş bir ürün.
Nispeten küçük sayılabilecek
boyutlarına (234 x 108 x 50 mm)
ve hafiﬂiğine rağmen (akümülatörle 920 g) rağmen SF 3000’in
plastik kabini oldukça güzel bir
görünüme sahip. Sarı düğmeleri
ne küçük ne büyük.Tam ideal.
Dört düğmeye (F1-F4) programlanabilir düğmeler denmiş. Bunlara
farklı özellikler programlanabiliyor ve fonksiyonları içinde bulunduğunuz menüye ve alt menüye
göre değişebiliyor.
Fonksiyonların isimlerini hemen
üstteki LCD ekranında görebilirsiniz. En fazla kullanılan fonksiyonlar için konsolun sağ tarafına
özel düğmeler yerleştirilmiş. Yeşil
LCD ekran grafik gösterebiliyor
(128 x 64 pixel) ve arkaekran
ışığı açılıp kapatılabiliyor.
Ölçümler yapılırken, LNB çıkışı
doğrudan cihazın üst kısmında
bulunan F-tipi konektöre bağlanıyor. Doğrudan derken, LNB ile
ölçü aleti arasında bir DiSEqC
anahtar vs. hiçbir şey olmaması
gerektiğini ima ediyoruz. Ölçü
aletinin alt kısmında elektrik
bağlantısı ve bir RS-232 arabirimi
var.
Seri arabirim soketi normal DB9
türünde ama genellikle USB için
kullanılan türde. Bu nedenle iki
ucu farklı özel bir kablo (paketten
çıkıyor) kullanmanız gerekiyor.
Ayrıca paketten dahili NiMH akü
için harici bir şarj aleti, gerekli
bilgisayar yazılımının bulunduğu
bir CD-ROM ve belinize takabileceğiniz kemerli bir koruyucu
çanta da çıkıyor.

Ölçü aletini kullanmadan önce,
SF 3000’in araçlar menüsünde
bulunduğunuz coğrafi koordinatları girmenizi tavsiye ederiz.
Daha sonra, çanağınızı ayarlamak
istediğiniz uyduyu listeden seçtiğinizde cihaz size gerekli azimut,
elevasyon ve LNB eşiği değerlerini
gösteriyor. Ayrıca pusula gibi bir
şeyle Kuzey ve Güney yönlerine
göre hesaplanan azimut değerini
ekranda izleyebiliyorsunuz. Bu
veriden de kaba anten ayarı için
yararlanabilirsiniz.
Bir sonraki ekranda sinyal kuvveti ölçülüyor. Sonuç grafiksel
olarak görülebildiği gibi ayrıca
perdesi sinyal kuvvetine göre
değişen sesli bir uyaran da var.
Maksimum sinyali bulduğunuzu
düşündüğünüzde tekrar bir tuşa
basıyorsunuz ve ölçü aleti, o uydu
üzerindeki transpondöre kilitlenmeye çalışıyor. Eğer bu işlem de
başarılı olursa, uydu adını, dBµV
veya dBmW cinsinden sinyal seviyesini, BER ve C/N değerlerini
ekranda görüyorsunuz. Şimdi iş
sadece maksimum C/N ve minumum BER değerlerini bulmak için
hassas ayarı yapmaya kalıyor.
Deneme
sırasında
çanağınızı yanlış uyduya çevirmeniz
mümkün. Böyle bir durumda, ölçü
aleti uyduya kilitlenemez; çünkü
her uyduda transpondör parametreleri farklıdır. Bu nedenle
eğer cihaz uyduya kilitlenmediyse, diğer bir maksimum sinyal
seviyesine ulaşmak üzere çanağınızı hafifçe sağa sola çevirmeniz
gerekecektir.
“Hedefi vurmak” için genellikle
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en fazla 2 veya 3 deneme yeterli
oluyor.
SF 3000 her uydu için bir
transpondör olmak üzere hafızasında 80 uydu saklayabiliyor.
Nümerik değerler ve isimler dahil
her şey SF 3000’in klavyesiyle
veya arabirim üzerinden bilgisayarla düzenlenebilir, değiştirilebilir. Bilgisayar programı uydu
ve transpondör verilerinin daha
rahat bir şekilde değiştirilebilmesini sağlıyor. Uzun bir uydu
isimleri listesi (bir ölçü aletinin
depolayabileceğinden çok daha
fazla) ve bunlara ait transpondör
listesi bu programın içeriğinde
mevcut.

Bu nedenle, bilgisayara programı kurup, sadece almak isteyebileceğiniz uyduları hafızaya
yüklemek ve listenizdeki transpondör verilerini seri arabirim
üzerinden ölçü aletine yüklemek
bizce çok iyi bir fikir. Kişiselleştirilmiş liste daha kısa olabilirBelirli bir coğrafi konum için 20
uyduluk bir liste yeterli olacaktır.
Eğer test etme imkanınız varsa
(örneğin motorlu bir çanakla
bunu yapabilirsiniz) ölçü aletinin
listedeki tüm uydulara kilitlenip
kilitlenemediğini kontrol etmenin
bir zararı olmaz. Böylece çanağı
ayarlamadan önce potansiyel
hata noktalarını tespit etme şansınız olur.

İstediğiniz bant için istediğiniz
iç osilatör frekans değerini girebileceğinizi de belirtelim.
Ayarlama sırasında, ölçü aletinin performansı oldukça iyiydi.
Kaba ayar sırasında maksimum
sinyali bulmaya çalışırken yanıt
süresi oldukça iyiydi; aynı şekilde
maksimum
C/N
(maksimum
kalite anlamına geliyor) değerini
bulmak için yaptığımız hassas
ayarda da son derece verimliydi.
Ses sinyalinin şiddeti yeterli ve
kalabalık caddeler gibi gürültülü
yerlerde bile rahatça duyabiliyorsunuz.
Ölçü aletinin çalıştırılması çok
kısa sürede öğrenilebiliyor ve

+

daha gelişmiş ve pahallı cihazlara
göre bu oldukça önemli bir avantaj. Diğer yandan, üretici dürüst
bir şekilde SF 3000’in gösterdiği
parametrelerin (sinyal seviyesi,
C/N ve BER) kalibre edilmediğini
de kabul ediyor. Yani, bir SF 3000
ölçü aletiyle elde ettiğiniz değerleri diğer bir SF 3000’in değerleriyle ya da başka bir ölçü aletinin
değerleriyle karşılaştırmamanız
gerekir.
Ölçü aleti sadece tasarlandığı amaç için kullanılacaksa, bu
önemli bir sorun değil.
SF 3000 tam şarj edildiğinde
4 saat çalışabiliyor. Pili yeniden
şarj edip doldurmak için de 4-5
saat yeterli.

Uzman Görüşü

Hızlı yanıt verebilen hafif ve kullanışlı bir ölçü aleti.
Kullanımı gerçekten çok kolay (aynı şey bilgisayar
proğramı için de geçerli) Her anten kurulumcusu bu
aleti kesinlikle almalı, diğer yandan çanaklarıyla oynamayı seven ileri hobi tutkunları için de iyi bir seçenek
olabilir.

-

Peter Miller
TELE-Satellite
Test Merkezi
Polonya

Yok

TECHNIC
DATA
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Manufacturer

SPAUN Electronic, Singen, Germany

Fax

+49 (0) 7731 – 8673-17

E-mail

info@spaun.de

Model

SF 3000 Satellite Finder

Function

Antenna alignment meter

Input frequency

950 ... 2150 MHz

C/Ku-Band compatible

Yes

Signal level

44 ... 90 dBµV

Symbol rate

2 ... 45 Msps

Operational temperature

0 ... +40°C

Number of pre-programmed satellites

80

Power supply of the accumulator charger

100 ... 240 V, 50/60 Hz
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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

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

yes PAL D/K,
B/G, I

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

(optical)

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#188
2005

no

#187
2005

ARION AF-9300PVR
8000

2-45

BEETEL SD98
5000

(S/PDIF)

BEL 5518
2000

BOTECH CA 9000 FTA/CI
4900

2-45

yes

DGSTATION Relook 400S
10000

2-40

yes

1.0, 1.1,
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

yes

yes

no

100-120
VAC

(S/PDIF)

yes

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#195
2006

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

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

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 MERCURY II
6000

2-45

yes

1.1, 1.1,
1.2, 1.3

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)

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

yes

yes

no

100-250
VAC

(optical)

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)

HUMAX PR-HD1000
5000

1-45

KATHREIN UFS 821
4000

2-45
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Issue

GB

LEMON 030-CI
6000

starting
at 1.8

yes

1.0, 1.1,
1.2

no

yes

1.0, 1.2

yes

yes

90-260V
50/60Hz

yes,
optical
&coax

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#187
2005

no

90-240
VAC

no

yes

no

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#196
2006

yes

no

80-270
VAC

no

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#194
2006

yes

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

NTSC/
PAL

yes

yes

no

NTSC/
PAL

yes
RF

yes

1.0

no

NTSC/
PAL

yes
RF

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

no

no

10.5-14DC

MATRIX PLANET
3200

2-45

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
VAC
(optical &
50Hz
coax)

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

no

no

no

#194
2006

no

NTSC/
PAL

no

no

no

230VAC
yes
(optical &
50Hz

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

no

yes

Conax,
Cryptoworks

#193
2006

yes

PAL/
NTSC/
SECAM

yes

yes

no

90-240
VAC
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

yes
(via
scart)

no

no

no

no

yes, yes, 2
RS-232

yes,

#189
2005

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250V
50/60Hz

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

(optical)

#196
2006

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#192
2006

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

yes

yes

yes, 2

yes

no

yes

no

no

yes, yes, 2
RS-232

no

#190
2005

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

(optical)

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes, yes, 2
RS-232

no

#188
2005

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

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

(optical)

Viaccess

TOPFIELD TF4000PVR Plus
5000

1-45

yes

TOPFIELD TF6000PVR
5000

1-45

yes

TOPFIELD TF5000CIP
5000

1-45

yes

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece
5000

1-45

yes

VANTAGE VT-X121SCI
4000

1-45

yes

VANTAGE VT-X111SCX
4000

2-45

yes

no

no

yes,

Conax
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Sistem Şifrelemesi

Sibirya usulü TV-Şifrelemesi
Nickolas Ovsyadovsky

Daha önce TELE satellite dergisinin son sayısında bazı Rus kanallarının alımı
ile ilgili ülkenin Avrupa ve Asya kıtasına düşen bölgelerde görülen zorluklar
hakkında ve dünyanın en büyük coğrafyasına sahip olan bu ülkede istenen
kanalları çekebilmek için bazen adeta hokkabazlık yapmanın gerektiğini (örn.
el yapımı C/KU bant çoklu başlık kombinasyonları, vs.) bildirmiştik. Bu sefer bir
çok Rus vatandaşı için oldukça sıkıntılı bir konu olan TV programlarının şifrelenmesi konusuna eğilmek istiyoruz.
Rus toplumunun büyük çoğunluğu için,
özellikle de bugüne kadar uydu alımı ile hiç
ilgilenmemiş olanlar için, Rus TV hayatında
sadece iki tane kanal vardır, bunlar Pervıy
Kanal (birinci kanal, eski adı ORT) ve Telekanal Rossiya (RTR) kanallarıdır. Bu iki kanalın
başlangıçları eski Sovyetler Birliği zamanına
düşer ve belki ilginç gelecektir; o zamanlar
bu iki kanal bugün devlet televizyonu olarak
tanımlanan kanallardan başka bir şey değildi.
Özellikle genç seyirciler için bu iki kanal çok
da cazibeli gelmiyordu, ne de olsa yayının
büyük çoğunluğu haber ve siyaset programlarından, parlamentodan aktarılan canlı
yayınlardan, klasik müzikten ve oldukça eski
sinema filmlerinden oluşmaktaydı. Ama söz
konusu ülkenin değiştiği hızla, bu iki büyük
TV kanalı da 180 derecelik bir dönüş yaparak
birkaç yıldan beri yeni yüzleri ile seyircinin
karşısına çıkıyorlar.
Ortalama Rus vatandaşının bu iki kanalda
seyredebildiği yayın içerikleri genelde Avrupa
veya Amerikalı TV seyircilerinin ancak Pay TV
ücreti karşılığında seyredebildikleri içeriklerle aynıdır. DVD’leri henüz yeni çıkan Hollywood yapımı en son sinema filmleri, Formula

Pervij Kanal
1 yarışları, futbol veya boks müsabakalarına
ne dersiniz? Tüm bunlar sorun değil, Pervıy
Kanal ve RTR kanalları en reyting bakımından
en yoğun akşam yayın saatlerinde cazibeli
bir takım yayınların yanında tüm bu içerikleri sunuyorlar. Peki bu yayınlar nasıl finanse
edilir? Eskisinden farklı olarak bu yayınlar, her
iki kanalın olağanüstü yüksek reklam ücretleri
sayesinde kolayca finanse edilebilen tamamen
yasal içeriklerden ibarettir. Ama ne yazık ki,
büyük Hollywood stüdyoları ve spor müsabakalarının telif haklarını pazarlayan kurumlar bu iki büyük Rus yayın kuruluşlarına, bu
yayınların sadece Rusya topraklarında alınabilmeleri için baskı uygulamaktadırlar, dolayısıyla bu sorunun tek bir çözümü göründü, o
da: Şifreleme.
İlk denemeler EBU tarafından geliştirilen BISS (Basic Interoperable Scrambling
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Rus Telekom’un Moskova’daki genel merkezi

System) ile yapılmıştı, ancak bunlar pek başarılı sayılmazdı. Bu sistemin kullanılmasının tek
sebebi, Rusya’nın çoğu kablo yayın taşıyıcı
şirketleri tarafından destekli olması olduğu
sonradan anlaşıldı ve böylece iki kanalın FTA
yayınları peyderpey uydularda kayboluyordu.
Rusya’nın Avrupa kısmında şifreleme çabaları
soğukkanlılıkla karşılandı. Ne de olsa bu bölgede her iki kanalın terestik alımları neredeyse
her yerde parazitsiz olarak mümkün ve ayrıca
NTV Plus ve Tricolor adlı Pay TV paketleri
söz konusu iki kanalı da birlikte buketlerinde
bulunduruyordu. Ancak durum ülkenin Asya
bölgesinde kelimenin tam anlamıyla karanlık
sayılırdı. Coğrafi koşullardan dolayı tüm bölgelere geniş kapsamlı şekilde terestik yayınlar vermek imkansız ve bundan dolayı birçok
seyirci uydu yayınlarına geçmiştir. Burada
yaşayan insanlar için, bu yayınların uygun
Smartcard’lar ve alıcılarla seyirci tarafından
alınmalarının aslında hiçbir zaman planlanmamış olduğu, aslında bu yayınların sadece kablo
yayın istasyonlarının beslemesi için öngörüldüğü gerçeği bir yıldırım gibi karşılarına çıkmıştı. Birçok seyirci tarafından istenmeyerek
de olsa kabul eden bir alternatif olarak, bu iki
kanalın enternasyonal denen, esas sıcak yayın

geliştirmiş olduğu “Roscrypt” şifreleme sistemi seçildi. İlk olarak 2004 yılında tanıtılan
bu sistemin, biri kartlı, diğeri kartsız olmak
üzere iki türü bulunuyor ve Common Interface (genel arabirim) standardına dayanıyor.
Sayılan ilk türü iki büyük TV kanalının korunması için kullanılıp geliştiren kuruma göre sinyali kablo taşıyıcılarının baş istasyonlarında
da deşifre etmek için uygun iken, ikinci türü
PayTV içeriklerinin ülke genelinde yayılması
için düşünülmüştü, ancak daha çok Avrupa’da
yaygın sistemlere ağırlık verildiği için daha
önce hiç hizmete sokulmamıştı.
Roscrypt sistemine geçiş zaten sıkıntılı Rus
TV seyircileri için yeni bir şok oluşturdu. En
kısa zamanda eski sistem kapanmış, yenisi
devreye sokulmuştu ve böylece birçok seyircinin ekranı karartılmıştı. Değişik Rus İnternet
sitelerinde geçen binlerce iletilerde bu yeni
sistemin kırılmasının sadece zamana bağlı
olduğu konusunda görüşler bildirilmişse de,
şimdiye kadar Roscrypt tüm saldırılara göğüs
germeyi başarmıştır. Bunun sebeplerinden bir
tanesi, bu yeni sistemle kullanılan anahtarların BISS'e göre çok daha hızlı değiştirilebiliyor
olması ve öte yandan arkaplanında dünyanın

Telekanal Rossiya
içeriklerinin sıkıcı pembe dizilerle veya daha
düşük kaliteli içeriklerle değiştirildiği versiyonları yayınlanmaya başlanmıştı. Rusya’nın
Asya kısmında yaşayan toplumunun tek şanslı
olduğu yan, aslında feed aktarımlarının şifrelenmesi için tasarlanmış şifreleme sisteminin,
yoğun bilgisayar korsanlarının saldırılarına
dayanamaması ve Rus İnternet sitelerinin kısa
bir süre içerisinde şifreleme sisteminin devre
dışı bırakılması için çok sayıda tariﬂerle dolu
olması olmuştu.
Bu tür durumlarda alışıldığı gibi, telif hakkı
sahipleri cirolarının tehlikeye girdiğini vakit
geçmeden anlamışlardı ve bu şekilde Pervıy
Kanal ve RTR kanalının şifreleme sistemini
değiştirmeye zorladı. Bu sefer sağlam adımlar atmak istendi ve şifreleme sistemi olarak
uydu ve telekomünikasyon dalında iyi bir isme
sahip olan Rus Telekom Anonim Şirketi’nin

hiçbir yerinde kullanılmayan özel Rus yapımı
şifreleme algoritmalarının kullanılmasıdır.
Sistemi geliştiren kurum olan Rus Telekom'a
göre, şu anki şifreleme mertebesi en az 3
yıl kadar saldırılardan eminmiş ve kartların
henüz aktive edilmemiş kısımları daha 10 yıl
kadar korsanların saldırılarına dayanabilecekmiş. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecektir.
Gelecek mutlaka diğer küçük Rus yayın
kuruluşları olan NTV, STS, REN TV ve diğerleri için heyecan getirecektir. Zira bu kanallar
halihazırda FTA olarak uydu üzerinden yayın
yapıyorlarsa da, bu durumun ne zaman değişeceği merak konusudur. Dileriz ki, er ya da
geç her Rus vatandaşı, ister Kaliningrad’da,
ister Vladivostok’ta yaşasın, her Moskovalının
seyredebildiği kadar kanal seyredebilsin, tam
olarak 15 tane.
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Uygulama bilgileri

Komşu Uyduları Çekebilmek
Heinz Koppitz

Uydu alımına bir kez bulaşan, kısa bir sürede dünyanın tamamını oturma odasına çekmenin
olanaklarını daha etkin bir şekilde kullanma çabasına girer. Bu noktada elindeki tesisi en iyi hangi
yöntemlerle geliştireceği sorusuyla karşılaşır. Birden çok uydunun aynı anda çekilebildiği çok
başlıklı sistemleri ve adeta bir uydu filosunun çekilebildiği döner tertibatları da daha önce tanıtmıştık. Bu makale, komşu uyduların (ayarlı uyduların konumlarına komşu olanlar) ek teknik efor
gerektirmeden sadece tek başlıklı bir LNB ile alımının nasıl mümkün olduğunu anlatır.

Parabolik antenler sadece gelen sinyalleri
bir noktada odaklamakla kalmıyor - onlar
aynı zamanda yön antenleridir. Gelen sinyalleri - yapılarına bağlı olarak 2 ila 3 derecelik
gibi sadece çok dar bir aralıktan çekebiliyorlar.
İşte bundan dolayı bir anteni belli bir uyduya
çevirmek bu kadar zordur. Dijital teknoloji ile,
ancak anten direği tamamen dik olarak monte
edilmiş ve elevasyon ve azimut değerleri doğru
olarak ayarlanmış olduğu zaman görüntü elde
edilebilir.
Tabi ki parabolik antenlerdeki bu dar aralık
kasıtlı olarak böyle ayarlanmış - aksi takdirde
uydulardan gelen sinyaller aynı frekans aralığını, çoğunlukla Ku bandını, kullandıkları için
- birbirlerini etkilerdi. Demek ki en az 3 derecelik açısal mesafeye sahip uydular parabolik
anten tarafından net bir şekilde ayırt edilir.
Ancak birbirlerine daha yakın duran uydularda
bu durum nasıldır?
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Konumları arasında sadece iki derecelik
mesafe bulunan uydular, gerçekten de parabolik anten tarafından ayırt edilemiyor. Uyduları
işleten kurumlar için bu durum beraberinde
kısıtlamalar getirir, çünkü kendi uydularının
yakınında bulunan uydu ile frekans aralığını
paylaşmak zorundadırlar. Ancak kullanıcı
için bu durum sevindiricidir. Bir derecelik açı
mesafesi ile sabit anteni ile aynı anda her iki
uyduyu çekebiliyor.

Kuvvetli sinyallerde bu ve benzeri çiftlerde
kalite düşüşleri görülmez. Her iki uydu rahatlıkla çekilebilir. Bu durum 60cm’lik antenler
için bile - veya özellikle bu ebatta anten kullanıldığında geçerlidir. Çünkü bu ebattaki antenlerin açılış açısı neredeyse 3 derece olduğu
için, ancak ± 1,5 derecelik açı mesafesinden
sonra sinyal şiddetinde düşüşler (-3 dB) meydana gelir.
İşin garip yanı, daha büyük çaplı parabolik
antenlerde henüz 1 derecelik mesafede bu tür
düşüşlerin yaşanıyor olmasıdır - bunun sebebi
çanak çapının büyüklüğüne ters orantılı olan
açılma açısıdır. Örneğin 100cm’lik çanaklarda
açılma açısı henüz 2 derecenin altına düşmüştür. Buysa 1 derecelik konum farklarının bile
fark edildiği anlamına geliyor - ancak sadece
düşük sinyallerde.

Avrupa'da bu durum üç uydu çifti için söz
konusudur:
Uydu 1

Uydu 2

Açı mesafesi

Astra 2, 28.2° Doğu kon.

Eurobird, 28.5° Doğu kon.

0.3 °

Thor, 0,8 ° Batı kon.

Intelsat 10-02, 1° Batı kon.

0.2°

Amos, 4° Batı kon.

AtlanticBird, 5° Batı kon.

1.0°

Tel.: +36 . 30 . 9336 277
Fax: +36 . 1 . 788 1043
Monika
Balázsné-Szabó
Advertising
Manager

m.szabo@TELE-satellite.com
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Ölçüm cihazları üreticisi HORIZON hakkında

“Dijital bizim dostumuz”
Alexander Wiese

Londra’nın kuzeyinde, şehir merkezinden hayli uzak bir yerde, ama yine de çevre
yolu otobanı M25'in çizdiği dairenin içinde
bulunan bir yerde, Horizon adlı ölçüm cihazı
üreticisinin merkezi bulunur. Küçük Enfield
kasabasının geniş sanayi bölgesindeki şirketin konumu stratejik açıdan iyi seçilmiştir:
yakından geçen demir yolu bir yönde doğrudan Stansted havalimanına, diğer yönde ise
Londra’ya, Liverpool Street garına bağlanıyor.
Bu şekilde Horizon tüm dünyaya bağlı sayılır.
Dünya çapında mal satan bir şirket olarak bu
da önemli bir husustur.

Her şey 2000 yılında başlamıştı: zamanının
BSkyB şirketi, dijital devre uygun, çanakların kesin ayarı için küçük ve kullanışlı ölçüm
cihazlarına ihtiyaç duyuyordu. Özellikle antenlerin 28,2 der. doğu konumundaki yeni ASTRA
2 uydusuna yönlendirilmesi tesisatçılara yeni
zorluklar getirmişti ve şirketin ilk ölçüm cihazı
olan HDSM (Horizon Dijital Satellite Meter) bu
çalışmaları önemli ölçüde kolaylaştırıyordu.
Günümüzde artık bu cihazın 2.5 sürümü bulunur ve Horizon şirketinin en başarılı ürünü
sayılır. Horizon satış müdürü John McLoone,
“Ciromuzun neredeyse %75’ini bu model ile
elde ediyoruz”, diye bilgi veriyor ve ekliyor:
“Perakende satışlarda bu cihaz yaklaşık 250
sterline satılıyor.”
Başta piyasa salt Büyük Britanya bölgesinden ibaret olmuşsa da, şirket sonraki yıllarda
piyasasını genişletmiştir. Eklenen piyasaların
arasında, Horzion’un Birdog markası için OEM
üreticisi olarak satış yaptığı ABD ve Kath-

Teknik müdürü Robert Sydee (solda) ve satış müdürü John McLoone (ortada) Horizon’un başarılı
ürünü olan HDSM ile
rein’in Horizon cihazlarını MSK markasıyla
sattığı Almanya en başta gelenlerdir. Ayrıca
başka toptancı müşteriler İtalya’da DVB-T
için RAIWAY ve yine DVB-T için Avustralyalı
AUTSA şirketleridir. Müşteri kitlesine en son
katılanlar ise, Hindistan’dan Doordarshan ve
TSky şirketleridir.
Horizon merkezinde 10 kişi çalışmaktadır.
Ayrıca ABD ve Hindistan’daki satış ofislerinde
de çalışan elemanlar vardır. Esas üretim ortak
bir şirkete yaptırılıyor. Enfield’e uzak olmayan
bir yerde 120 kişilik bir kadro ölçüm cihazlarını monte etmektedir. Horizon 2005 yılında 3
milyon sterlinlik bir ciro yaparken, 2006 yılı
için bu rakamın 4 milyon sterline çıkmasını
bekliyor.

Londra’nın kuzeyindeki Enfield kasabasında
bulunan Horizon şirket merkezi
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Horizon için gelecekteki son derece cazibeli piyasalar ise, Hindistan, Rusya, Çin ve
Brezilyadır. Zira, John McLoone’e göre: “Bu
ülkelerde de dijital alımda bir çanağın hassas
ayarının daha yüksek gereksinimleri beraberinde getirdiği görüşü yavaş yavaş hakim
olmaktadır.” Horizon aktivitelerini genişletebilmek için çok sayıda ihtisas fuarlarına katılmaktadır. 2007 yılında, Brezilya’daki ABTA,

Yakında piyasaya çıkacak: profesyonel 19 inç kızaklı programlama için doğrudan USB bağlantılı
transportstream okuyucusu

Transportstream okuyucusunun arka panelinde bulunan yüksek hızlı bağlantı portu olarak ikinci USB
bağlantısı ve anten girişi. Tüm diğer işlemleri Rod Hewitt tarafından uyarlanmış olan TSReader yazılımı hal eder.
Çin’deki CCBN, Rusya’daki CSTB, Hindistan’daki Convergence ve Almanya’daki ANGA
fuarlarına katılım planlanmaktadır.
Teknik bir ekip daima ürünlerin geliştirilmesi için çabalanmaktadır. Teknik müdürü
Paul Hardcastle, “DVB-S2 2007 yılının ilk

sürülmesi için hazırlıklarsa epeyce ilerlemiş. Dijital teknolojinin sürekli olarak gelişiyor olması - son olarak HDTV yönünde, John
McLoone’i sevindirmektedir. Ona göre şirketinin sloganı:
“Dijital

Bizim

Dostumuz”,

ve

bununla

Müşteri servisini arayan herkes ilk olarak telefondaki sevimli kadın sesiyle karşılaşır. Bu ses
Andrea Noble'a aittir.

Teknik sorular zaman zaman SatcoDX frekans
listelerine de başvuran Robert Sydee tarafından
çözülür

3 aylık döneminde geliyor”, diyor ve şöyle
ekliyor: “Ekranlı bir cihazı da piyasaya sürmeyi düşünüyoruz”. Yayın kuruluşlarının
kendi yayın sinyallerini dakik olarak tespit
ve protokol edebilmeleri için bekledikleri bir
Transportstream-okuyucusunun
piyasaya

demek istediği, dijital teknoloji karmaşıklaştığı oranda, daha fazla ve daha iyi ölçüm
cihazlarına gereksinim artar.

Şirketin kurucusu ve
müdürü Paul Pickering

genel

Horizon’u öyleyse güzel bir gelecek bekliyor!

Ölçüm cihazlarının devamlı olarak geliştirilmesi teknik müdür
Paul Hardcastle tarafından kendi atölyesinde yapılmaktadır
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Yüksek Kalite Üreticisi ARION

Öncü bir şirket
Alexander Wiese

Sözlerine şunları da ekliyor “HDTV’nin görüntü
kalitesini gördükten sonra hiç kimse bir daha
normal dijital veya analog televizyona geri
dönmek istemez.” ARION kısa süre sonra piyasaya ilk HDTV uydu alıcısını sunmaya hazırlanıyor. AF-8000HDCI uydu alıcısına ilişkin bir
test raporu TELE-Satellite dergisinin gelecek
sayısında yayınlanacak. İlk HDTV PVR uydu
alıcısı ise 2007’nin birinci çeyreğinde piyasaya
sürülmüş olacak.
“Panel televizyonların popülaritesi bu gelişmeyi hızlandırıyor” diyor Sam Chang, “HDMI
çıkışlı alıcıların talebindeki artıştan bunu anlayabiliyoruz ve tabii Çift-Odalı PVR’den”. MR.
Chang ayrıca şirketinin ürün kalitesi konusunda da kendine çok güveniyor. “ARION uydu
alıcıları hemen tüm coğrafi koşullarda güvenli
bir şekilde çalışmak üzere üretildi” diyor.
Kalite kontrol ekibi hatalı herhangi bir cihazın
piyasaya çıkmaması için gerekli bütün tedbirleri alıyor.
ARION’un başkanı ve CEO’su Jason Lee
Sadece birkaç yıl gibi kısa sayılabilecek
bir süre içinde Güney Koreli ARION firması
yüksek kaliteli Dijital Uydu Alıcıları üreticisi
olarak kendine oldukça iyi sayılabilecek bir
isim yaptı. 1999 yılında kurulan ARION, bir yıl
sonra dijital uydu alıcıları ihraç etmeye başladı. 2004 yılında ürettiği ilk çift tunerli PVR
uydu alıcısı ile birlikte ARION ismi tanınan bir
marka haline geldi.
Şirket, 2005 yılında ARION ismini daha
da büyütme kararı aldı. An-Yang şehrindeki
Gyengg-Do bölgesinde inşa edilen büyük merkeze geçiş işlemleri 2006 yılında tamamlandı.
Seul’ün 25 ilçesi içinde en güneyde bulunan
merkeze 4 numaralı Metro hattıyla kolayca
ulaşılabiliyor.
Bugün bu merkezde 100’den fazla personel çalışıyor ve bunlardan 60’ı araştırma
ve gelişme (R&D) departmanında görevli.
Ayrıca Frankfurt ve Dubai’deki temsilciliklerinde de dört kişi çalışıyor. 60 işçi DanYang
üretim tesislerinde ve 2005 yılında imzalanan
anlaşma sayesinde 200 işçi de Çin’in DongGuan (Şenzen bölgesinde) şehrinde faaliyet
gösteriyor. ARION Hollandalı Canal Digital
gibi yayıncılarla yaptığı işbirlikleri sayesinde
2005 yılında tahminen 55 milyon dolarlık bir
ciroya ulaştı. 2006 yılında ise ARION fiyatlardaki genel indirim nedeniyle biraz daha düşük
bir ciro bekliyor; ancak 2007 yılı için 80 milyon
doları aşan bir rakam öngörülüyor.
Bu iyimserliği besleyen en önemli etken ise
yeni HDTV teknolojisi. “HDTV bizim düşüncemize göre yıllar önce renkli televizyonun ilk
çıktığında piyasada yarattığına benzer bir etki
yapacak” diyor Pazarlama şefi Sam Chang.
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ARION bütün dünyayı düşünerek üretim
yapıyor. Üretilen uydu alıcıları dünyanın her
yerine ihraç ediliyor ve satıldığı bölgenin ihtiyaçlarına göre modifiye ediliyor. İlk zamanlarda inanılmaz derecede ince AF-1000 modeli
en fazla satan cihazdı. Bugün başlıca yeni
geliştirilen HD, PVR model cihazların satışına
odaklanmış durumdalar ve ayrıca çeşitli yayıncılarla dahili CAS sistemine sahip dijital uydu
alıcıları üretimi konusunda anlaşmalar yapıyorlar.

Her şey bu cihazla başladı AF1000
ARION’un ilk başarısıydı

Güney Seul, ARION binası

Dong Guan’daki montaj hattı
ARION’un görev felsefesi çok kısa bir
cümlede özetleniyor: “İyi insan yönetimiyle
müşteri memnuniyeti temelinde şirket değerinin maksimizasyonu”. Diğer bir vizyonları ise
“Dijital multimedya uydu alıcıları piyasasında
lider bir şirket olmak”.
ARION bu hedeﬂere ulaşmak için doğru
yolda ilerliyor.

Geleceğin ilk bakış: yeni ARION HDTV
uydu alıcısı
AF800 HDCI

SATELLITE INFORMATION

New Satellites

New Satellite Launches
Sylvain Oscul

AMERICOM 18
SES Americom is due to launch AMERICOM
18. This satellite has been designed to provide C-band services for cable programming
and regular broadcasting. It will be located at
255 East (105.5 West) and has 24 transponders with 36 MHz each. It‘s life expectancy is
15 years.

NSS-8
INTELSAT will start NSS-8, to replace NSS-703, which will come to its end of life in 2009.
NSS-8 will be located at 57 East, and has 56 C-band and 36 Ku-band transponders

BADR-4
ARABSAT is about to launch it‘s 4th satellite, called BADR-4. It will be co-located at
ARABSAT‘s „Hot Spot“ location at 26 East,
servicing as a backup for BADR-2 and BADR3, and eventually to take over. BADR-4 has
32 transponders in Ku-band
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LETTER TO THE EDITOR

Kalite Meselesi

Hangi
MPEG
kullanılır?
TELE-satellite dergisinin önceki sayılarından birinde (No. 1949) Peter Miller Video
kalitesinin derinliklerine eğilmişti. Güney
Afrika'dan TELE-satellite okuyucusu Clive
J. Grove bu konuyla ilgili yorumlarını bizlerle paylaşmıştır:



Peter Miller’in makalesinde tüm MPEG
konusunu biraz fazla basitleştirdiği kanaatindeyim. En başta hem MPEG-2, hem de MPEG-4
sistemleri, veri oranları düşürüldüğünde çözünürlüğe değil, hareketli gösterime yüklenmektedir. Esasında yapılan bu değerlendirme de
gerçeklerin basitleştirilmesine dayanır, zira
çözünürlük tablosu, söz konusu TELE-satellite
makalesinde de ifade edildiği gibi, bir takım
opsiyonel ayar olanaklarını taşır. Bu opsiyonlar
ise, sembol oranının düşürülmesinde prensip
olarak azalır, her ne kadar bu işlem tek başına
gerçekleşmiyorsa da. Geçen on yıl içerisinde
olağanüstü gelişmeler kat edildi ve günümüzde
kullanılmakta olan algoritmalar, daha birkaç
yıl önce kullanılanlardan kat kat üstündür.
Daha geçenlerde 4,2 MSb’li bir TV istasyonunu
aynı bukette iki ayrı TV taşıyıcısı ve daha üç
ses taşıyıcısı ile programlamıştım. Söz konusu
yayın doğrudan bir set üstü kutusu ile alınabilir
ve parazitlenme görülmüyor.
Peter Miller makalesinde Progressive Scan’ın
değişik türlerine de değinmemiştir. Çoğu 16:9
alım cihazları bu teknoloji ile donatılmışlardır
ve çoğu kullanıcılar da bu teknolojiyi tercih
ederler. Ortadaki görüntü bilinen bir at nalı
şeklindedir. Ekranın bu kısmı düzgünce taranırken, kenarlar uygun bir görüntü elde etmek
için gerilmektedirler. Bu sistemin kullanılmakta
olduğunu ekrandan geçen bir yazının görüntünün ortasında yavaşlamasından ve ekran
kenarına doğru yeniden hız kazanmasından
anlamak oldukça kolaydır.
Son olarak size, düşük veri oranlı ama gerçekten yüksek kaliteli bir görüntüye şahit
olmak isterseniz, Direct 8 kanalını açmanızı
öneriyorum. Bu kanal W3A üzerinden yayınlanmakta olan bir bukete aittir. Bu kanalın veri
oranı progresif bir buketin bir parçası olduğundan 1,8 ila 2,0 MSb arasında değişir. Bu kanalın görüntüsü yüksek çözünürlüklü bir ekranda
gösterildiğinde, düşük veri oranlı bir sinyalin ne
kadar iyi olabileceği anlaşılır.
Ancak HD, görüntü çözünürlüğü ve kalitesi
kaçınılmaz olarak genel modülasyon sistemi
tarafından belirlenir. Konuyu biraz aşacak
olduğunu itiraf ediyorum, ama makalede S2
hakkında tek bir kelimeye bile rastlayamadım.
Halbuki bu sistem dijital uydu TV alanındaki
belki de en önemli gelişme sayılır, ister uydu
veya terestik COFDM'de olsun. Tüm bugüne
kadar yapılan araştırmalar, bugün kullanılmakta olan hata düzeltme algoritmalarının -2
dB C/N ve 32PSK’lı bir QPSK alımını genel bir
kullanım için kabul edilebilir bir enerji harcamasını mümkün kıldığını belgeler.
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Peter Miller okuyucumuzun yorumlarını
yanıtlıyor:



MPEG-sıkıştırması veri oranı düşürüldüğünde sadece hareketli gösterime değil,
aynı zamanda görüntünün "netliği"ne de
olumsuz bir şekilde etki etmektedir. Bunun
sebebi DCT (Dicreet Cosine Transform) katsayısının çoğalmasında yatar. Yayın kuruluşu
çoğalma derecesine kendisi karar verir ve bu
çoğalma ne kadar yüksek olursa, görüntüdeki
detay oranı da o kadar düşer. Bu özellik düşük
görüntü kalitesi olan kanallarda (örn. Hotbird
13 der. doğu uydusunda) rahatlıkla müşahede edilebilir. Ancak buradaki kalite düşüşü
çözünürlüğün azalması değildir (piksel sayısı
değişmez), değişen birbirlerine komşu piksellerin arasındaki farkın azalmasıdır. Bu açıklamanın da yine de basitleştirilmiş bir ifade
olduğunun farkındayım.
Okuyucumuzun “Msb” dediğinde, Megasembol/saniye mi (Ms/s veya Msps) yoksa
Megabit/saniye mi (Mb/s veya Mbps) kastettiğini bilmiyorum. Okuyucumuz megasembol
kastettiyse (bu değer ne de olsa uydu frekans
tablolarında da geçer), bit oranı sembol oranından önemli derecede daha yüksek olabilir,
çünkü:
Bit oranı = 2 x Sembol oranı x FEC
Örneğin FEC = 5/6 ise
BR= 2 x 4,2 x 5/6 = 7 Mb/s
Dolayısıyla okuyucu mektubunda bahsedilen iki TV kanalı aksiyon programları değilse
veya en azında ikisinden biri daha çok durağan bir görüntü aktarıyorsa, görüntü kalite-

sinin her iki kanalda memnun edici olduğunu
tahmin edebiliyorum.
Genel olarak, MPEG kodlayıcılarının günümüzde, kaba taslak formüllerle çalışıldığı ve
bunların yayınlandığı dijital devrin başlarına
göre çok daha etkili çalıştıklarını iddia ederken, okuyucumuz mutlaka haklıdır. Belki de
artık bir spor kanalı için artık 5 Mbps değil de,
3 veya 4 Mbps yeterli geliyor olması da gerçeği yansıtıyor olabilir. Ancak çok sayıda baş
istasyonlarının günümüz teknolojisinin geldiği
son seviyeyi taşımayan hala "eski” kodlayıcılarla çalıştığından son derece eminim. Kesin
olan bir şey vardır ancak: Bir kanal 5 veya
6 Mbps ile yayınlanıyorsa, bu kanal referans
kanal olarak uygundur ve daha eski kodlayıcılarla da neredeyse mükemmel bir görüntü
elde edilebilir. 16:9'a gelince: Okuyucumuz
haklı, bu teknoloji genel olarak TV cihazlarında yerleşiktir, ancak set üstü kutularında
değil. Daha az deneyimli okuyucularımızın
alıcılarının menülerinde bu özelliği aramaya
başlamalarına gerek yoktur.
Direct 8’in ortalama bit oranı SatcoDX verilerine göre normal bir değer sayılan 2,5 Mbps
düzeyindedir. Bu kanal modern bir multipleksere istatistiksel olarak dahil edildiğinde, bu
da bit oranının önemli ölçüde değişken olabileceği ve durumuna göre 5 veya 6 Mbps’ye
kadar yükselebildiği (örneğin aksiyon sahnelerinde) anlamına geliyor. Bunun için görüntü
kalitesi de iyi olarak algılanır. Ayrıca normal
DVD’lerin ortalama 4 Mbps’lik bir bit oranına
sahip olduğunu unutmayınız. DVD'lerin düşük
kaliteli Codec'lerle kodlandıklarını iddia etmek
de yanlış olur herhalde. Dolayısıyla Direct 8
kanalının görüntü kalitesi normal bir DVD’ninki
kadar iyi olamaz.

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

20 - 22 March 2007: Convergence India 2007
South Asia‘s Largest ICT Event
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

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

30 March - 1 April: CCBN 2007
China International Exhibition Center (CIEC), 6 Beisanhuan
East Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China
www.ccbn.tv

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

22 -24 May 2007: ANGA Cable
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
Koeln Messe, Cologne, Germany
www.angacable.de

Uluslarası TELE-satellite Dergisi dünya çapında 17 ayrı dilde yayınlanmaktadır:

Indonesia

Български

Deutsch

English

Español

ﻓﺎﺭﺳﻲ

Français

Ελληνικά

Hrvatski

Italiano

Magyar

中文

Nederlands

Polski

Русский
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