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Sevgili
Okurlar
Bugünlerde piyasaları kasıp kavuran
küresel finansal kriz uydu endüstrisini
nasıl etkileyecek acaba? Şu anda bu
konuda iki farklı görüş mevcut. Bazıları,
insanların böyle belirsizliğin hakim olduğu
dönemlerde evde kalmaya daha meyilli
olduklarını ve bunun da uydu TV için bir
şans olduğunu düşünüyorlar. Bunlara göre,
iş güvencesi olmayan, yeterli birikime
sahip olduğu kuşkulu ve harcayacağı para
konusunda iki kere düşünen bir insan
için evde televizyonun karşısında uydu
kanalları arasında gezinmek en ucuz
eğlence olarak çok cazip bir seçenek.
Ama madalyonun bir de diğer yüzü var.
Bu görüşte olanlar yine aynı gerekçeden
yola çıkıyor; ama bu kez bundan farklı
bir sonuç çıkarıyorlar. Onlara göre, para
harcama konusunda eli sıkı bir insanın
uydu alıcısına para harcaması da daha
zordur. Ama bizce bu ikinci görüştekiler
uydu TV’nin sınırsız sayıdaki kanal
için en ucuz seçenek olduğu gerçeğini
unutuyorlar. Bir uydu sistemine yapılacak
yatırım hiç kuşkusuz buna fazlasıyla
değer.
Bu argümanların her ikisi için de söz
konusu olan şifresiz (FTA) kanallar.
Şifreli TV’ler söz konusu olduğunda her
şey tamamen değişiyor. Örneğin ben
kişisel olarak bir insanın bir TV kanalını
izlemek için para ödemesini ve üstelik
bu finansal kriz dönemlerinde de buna
devam etmesini pek anlayamam. Bence
şifreli kanal yayıncıları bu krizin etkisini
uydu sektörü içinde en fazla hissedecek
olan kesim.
Peki ya uydu ürünleri üreticileri bu
krizle nasıl başa çıkacaklar? Eğer bankalar
kredi verme konusunda tereddütlüyse,
üreticiler nasıl yeterli miktarda üretim
yapabilirler?
Aslında
bunun
cevabı
belli. TELE-satellite’in bu ve önceki
sayılardaki şirket raporlarını okuyorsanız

Satellite Reception:
Sonic Satellite Meter ........................ 100
Country Report:
„The Pharmacist“, South Africa .......... 102

günümüzde uydu firmalarının son derece
titiz çalıştığını ve profesyonel yöneticiler
tarafından idare edildiğini de biliyorsunuz
demektir. Finansal olarak sağlam firmalar
her zaman yeterli kredi bulabilir ve
finansal durum bu nedenle bu firmaları
aşırı derecede etkilemez.
Peki durum gerçekten bu kadar kötü
mü? Aslında uydu endüstrisine yakından
bakıldığında hiç de öyle görünmüyor.
Tam tersine yeni FTA kanal izleyicilerinin
aramıza katılmasından mutlu olmamız
gerekir: New York Wall Street’ten veya
Londra’daki Canary Wharf’tan aramıza
katılacak pek çok kişi olacağına hiç kuşku
yok. Ferrarilerini ve ikinci Porsche’lerini
sattıktan ve şifreli kanal aboneliklerini
iptal ettikten sonra, onlar da artık yeni
bir HD-PVR uydu alıcısı ve düz panel
ekran TV alıp oturma odalarında vakit
geçirmeyi tercih edeceklerdir. Bu eski
finans müdürlerinin televizyon izlemek
için bol bol zaman bulacaklarından hiç
kuşku yok.
Dostlukla,
Alexander Wiese

P.S.: Bu ayki favori radyo istasyonum:
ASTRA 19.2 Doğu (12.207V) uydusunda
NRJ. Bu Fransız radyosu sürekli hit
parçalar çalıyor. Müzik seçimi dar bir
yelpazede ve aynı şarkılar tekrar tekrar
çalınıp duruyor; ama şimdilik oldukça iyi.
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Satellite & Broadband News

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

Edited by

Branislav Pekic

EUROPE
EUROPE
EU CHANGES CABLE RULES

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

ASTRA 1M TO BE LAUNCHED IN NOVEMBER

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

IPTV SUBSCRIPTIONS TRIPLE
IN WESTERN EUROPE

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

OVERON SELECTS TANDBERG
FOR HDTV SOLUTION

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

TWO EUTELSAT SATELLITES IN
ORBIT FROM NOVEMBER

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

AUSTRIA
ORF SELECTS NTT ELECTRONICS
FOR HDTV EQUIPMENT

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

CZECH REPUBLIC
QUICKMEDIA TO LAUNCH HDTV ON IPTV

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

SMART TO DELIVER IPTV IN BRNO

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

DENMARK
TILGIN, NORDIJA PROVIDE
HDTV FOR TRE-FOR

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

ESTONIA
AMINO SIGNS STB DEAL WITH ELION

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

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

GERMANY
DEUTSCHE TELEKOM AND MOTOROLA
COLLABORATE ON IPTV

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

MEDIA BROADCAST AIRS FOOTBALL IN HD

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

IRELAND
MAGNET TEAMS UP WITH
INUK FOR IPTV SERVICE

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

ITALY
TELECOM ITALIA SECURES ALICE
TV WITH NDS VIDEOGUARD

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

LITHUANIA
ALPHA LINKS WITH WIDEVINE FOR KAVA IPTV SERVICE

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

IBM AND WIDEWINE HELP SKYNET TO
PROVIDE PREMIUM CONTENT

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

PORTUGAL
SONAECOM AND ERICSSON TRIAL IPTV MIDDLEWARE

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

PORTUGAL TELECOM WITH 200.000 IPTV SUBSCRIBERS

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

RUSSIA
COMSTAR EXPANDS IPTV WITH TANDBERG

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

BCC SELECTS BITBAND IP VIDEO DELIVERY SOLUTION

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

COMSTAR WITH 146.000 IPTV SUBSCRIBERS

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

RUSSIAN HDTV PLATFORM SELECTS EUROBIRD 9 SATELLITE

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

SCANDINAVIA
TANDBERG MPEG-4 AVC
COMPRESSION FOR TELENOR

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

TELIASONERA SELECTS MEDIAFLEX
SMART WI-FI SYSTEM

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

SERBIA
TELEKOM SRBIJA LAUNCHED
IPTV IN OCTOBER

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

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

SWITZERLAND
NETSTREAM SELECTS ENTONE
SOLUTION FOR IPTV SERVICE

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

TURKEY
TURKEY TO LAUNCH TWO NEW
SATELLITES IN 6 YEARS

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

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

UNITED KINGDOM
BRITISH TELECOM CRITICAL
OVER KANGAROO IPTV

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

SETANTA OFFERS IPTV SERVICE
TO UNIVERSITY STUDENTS

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

BRITISH TELECOM TO PROVIDE HD CONTENT

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

ORANGE TO OFFER ON DEMAND MOVIES ON IPTV SERVICE

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

SKY ADDS NEW CHANNELS

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

NORTH AMERICA
GALAXY 19 LAUNCHES SUCCESSFULLY

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

CANADA
MTS ALLSTREAM TO USE ETI OSS

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

NIMIQ 4 SATELLITE SUCCESSFULLY LAUNCHED

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

UNITED STATES
HOTWIRE SELECTS MOTOROLA FTTH SOLUTION

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

AT&T IPTV ARRIVES TO MICHIGAN AND ARKANSAS

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

HILL COUNTRY SELECTS INFINITE VIDEO IPTV PLATFORM

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

TELUS OPTS FOR HOMEPNA
STANDARD FOR IPTV

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

NEULION AND NTOUCHTV OFFER
ROMANIAN TV ON IPTV

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

AT&T BOOSTS MPEG-4 COMPRESSION

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

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

AT&T DROPS DISH NETWORK FOR DIRECTV

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

VERIZON FIOS TO ADD SIX HD NETWORKS

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

RCN INCREASES HD CHANNELS
IN WASHINGTON D.C.

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

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

MASN TO LAUNCH HD CHANNEL IN 2009

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

DIRECTV EXPANDS HD CHANNEL
OFFER WITH HARMONIC

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

DIRECTV AND TIVO TO OFFER NEW HD DVR

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

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

LATIN AMERICA
VOOM HD TO LAUNCH IN CENTRAL
AND SOUTH AMERICA

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

IPTV REVENUES TO EXCEED
US$ 3.9 BILLION BY 2013

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

COLOMBIA
ETB TO LAUNCH IPTV SERVICE IN 2009

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

MEXICO
MAXCOM PREPARES EXPANSION
OF IPTV SERVICE

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

ASIA & PACIFIC
TAIWAN AND SINGAPORE TO
LAUNCH SATELLITE

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

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

IPTV SUBSCRIBERS TO REACH
8.7 MILLION IN 2012

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

MEASAT SELECTED AS BEST
REGIONAL SATELLITE OPERATOR

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

AUSTRALIA
AUSTAR AND THOMSON TO PROVIDE HDTV

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

CHINA
BAIDU EXPANDS IPTV SERVICES

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

BSNL IPTV SERVICE TO COVER 100 CITIES

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

HFCL INFOTEL TO ROLLOUT IPTV IN PUNJAB

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

GOVERNMENT ISSUES IPTV GUIDELINES

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

BIG TV SELECTS THOMSON HEADEND

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

INDONESIA

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

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

INDIA

JAPAN

IPTV OPERATORS TO CARRY
8 DD CHANNELS

SKY PERFECT LAUNCHES HDTV CHANNELS

PT TELEKOM TO BID FOR NEW SATELLITE

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

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

UTSTARCOM GETS AKSH OPTIFIBRE DEAL

JORDAN

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

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

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

KAZAKHSTAN
NETRIS AND SECUREMEDIA
PARTNER ON IPTV PROJECT

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

PAKISTAN
PTCL LAUNCHES IPTV SERVICE

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

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

PAKISTAN TO LAUNCH SATELLITE BY 2011

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

KT LAUNCHES IPTV SERVICE

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

3 IPTV SERVICE PROVIDERS SELECTED

SOUTH KOREA
SOUTH KOREA TO LAUNCH
NEW SATELLITE IN 2010

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

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

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

HANARO TELECOM SELECTS
CORRIGENT INFRASTRUCTURE

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

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

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

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

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

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

FEATURE

Buyer’s Guide

The Features of
a New Satellite
Receiver
Heinz Koppitz

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

HDMI with 1080 Lines

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

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

Easy Channel
Organization

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

Alphanumeric Display
on the Receiver

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

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

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

Environmental
Friendliness

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

User-Settable
Blind Scan

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

TEST REPORT

HDTV PVR Uydu Alıcısı

Jiuzhou DTS6600

Hayat Yolunda bir HDTV
PVR uydu alıcısı
Jiuzhou’nun yenilikçilikte önde gelen bir marka
olduğunu belirtmemize gerek yok. Firmanın yeni
uydu alıcı modeli HDTV DVB-S/2 PVR’nin ön
modeli elimize ulaştığında işte bu yüzden oldukça

Uydu alıcısı, çok düz ama
yine de güzel görünen gümüş
renkli bir kabin içinde geliyor.
Ön panelde kolay okunabilen 4
rakamlı bir gösterge ekran ve
cihazın çalışma durumunu gösteren iki LED var.
İtmeli bir kapakçığın altında
uzaktan kumanda olmadan da
DTS 6600’ü kullanmanızı sağlayacak yedi düğme ve Irdeto,
Seca, Viaccess, Conax, Nagravison vb. standart modülleri
takabileceğiniz bir CI yuvası
bulunuyor. Ön tarafta kapakçığın altına gizlenmemiş tek
düğme Standby düğmesi.

heyecanlıydık. HDTV ve PVR kombinasyonu bile
kendi başına bir zenginlik göstergesi ve şimdiden
çok geleceğe doğru atılmış bir adım. Ama, Jiuzhou
bunun ötesine geçmeyi ve önümüzdeki dönemde
pazarın önemli oyuncularından biri olmayı
amaçlıyor.
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JIUZHOU DTS6600
Müthiş özellikler ve kullanım
kolaylığının harika
uyumu

Arka panelde ise aklınıza
gelebilecek her türlü bağlantı
mevcut. Uydu girişi ve aktarması, bir HDMI arabirim, YUV
görüntü çıkışı için üç soket,
stereo ses ve görüntü için üç
jak ve Avrupa pazarına yönelik
iki Scart bağlantısı.
Dijital bir ses çıkışı da var ve
bu çıkışı ev sinema sisteminize
aktardığınızda kristal netliğinde
ses kalitesi elde ediyorsunuz.
USB 2.0 bağlantısı ile harici
kayıt cihazlarını kullanabilir
ve kayıtlarınızı bunlar üzerine
yapabilirsiniz. Mükemmel donanımlı arka panelde son olarak
bir ana açma kapama düğmesi
yer alıyor.
Cihazın kumandası ele çok
iyi oturuyor ve düğmelerine

kolayca ulaşılıyor. Yazılar okunaklı ve kumandaya basıldığı
anda komutlar yerine getiriliyor.
Kullanıcı kitapçığı da aynı
şekilde zekice tasarlanmış ve
cihazı kullanırken karşılaşabileceğiniz her türlü sorunun çözümünü her sorunun cevabını açık
anlatımlarla ve bol resimle desteklenmiş olarak bulabiliyorsunuz. Toparlarsak, ilk izlenim ve
işçilik açısından bu cihaz, her
ne kadar tutucu bir konseptle
dizayn edilmiş olsa da göz dolduruyor.

Günlük
kullanım
Jiuzhou DTS 6600, ilk açılışta
bir kurulum sihirbazı ile sizi
karşılıyor. Bize gönderilen test
modeli, 122 Alman kanalı hafı-
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Available online starting from 28 November 2008
zasına yüklü olarak geldi. Bu
liste açısından olumlu bir diğer
özellik ise, ASTRA 19.2° Doğu
ve ASTRA2 28.2° Doğu uydularındaki tüm Almanca ve İngilizce HD kanalların bu listede
bulunuyor olmasıydı.
Cihazı kişisel zevklerinize
göre ayarlamak için yapmanız
gereken sadece MENU düğmesine basarak iyi düzenlenmiş

menüye geçmekten ibaret. Ana
menu beş gruba ayrılmış ve her
bir menünün kendi alt menüleri
var. Şu anda Jiuzhou gerçek
manada bir dünya alıcısı sayılmaz; çünkü mevcut menu dilleri sadece Almanca, İngilizce,
Felemenkçe ve Fransızca. Ama
seri üretime geçildiğinde bu
seçeneklerin artacağından hiç
kuşkumuz yok.
HDMI bağlantısının tüm zenginliği
içinde
görülebilmesi
için cihaz 576p, 720p ve 1080i
çözünürlüklerini
destekliyor.

0.55
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Otomatik tarama

Bilgi kutusu

EPG

JPEG görüntüleyici

Bizim burada eksik bulduğumuz
tek şey, otomatik geçiş oldu.
Umarız üretici bu sorunu da
giderir.
Normal tüplü bir televizyona
bağladığınızda
cihazın
RGV
video çıkış modunu kullanmak
isteyebilirsiniz. CVBS çıkışı ve
eğer televizyonunuzun buna
uygun girişi varsa YUV çıkışı da
mevcut.
Hiç şüphesiz 16:9 ve 4:3 gibi
resim çerçeve oranları da var
ve dijital optik ses çıkışı da PCM
veya Dolby Dijital sinyal üretebiliyor.

Cihaz
saat
ayarlarını
doğrudan uydu sinyalinden
alıyor ya da isterseniz kendiniz
saati elle girebiliyorsunuz.
Şu da hoşumuza gitti: İsterseniz alıcının gösterge ekranını
açıldığında bile kanal numarasını değil, saati gösterecek

şekilde
ayarlayabiliyorsunuz.
Tabii ki, DTS 6600’ün bütün
özelliklerini
kullanabilmeniz
için önce mevcut anten sisteminize adapte etmeniz gerekli.
Cihaz, DiSEqC protokolü 1.0 ile
dört uyduyu, 1.1 ile 16 uyduyu
idare edebildiği gibi 1.2 ve 1.3
(USALS) ile motorlu antenleri
de kontrol edebiliyor.

Ku bant sinyalleri dışında
Jiuzhou HDTV uydu alıcısı C
bandında da kullanılabilir. LOF
verilerini istediğiniz gibi seçebileceğiniz için en egzotik LNB’leri
bile bu cihazla kullanabilirsiniz.
Bantlar ve polarizasyonlar arasında geçiş için mevcut devasa
seçenek zenginliği her şeyi çok
daha çekici kılıyor.

56 Avrupa uydusu kanal hafızasına yüklü olarak geliyor.
Transpondör verilerinin bile çok
yeni olduğunu fark ettik. Kullanımı son derece kolay bir uydu ve

Şimdi artık temel ayarlar
bittiğine göre 5000 kanallık
hafızayı doldurmaya başlayabiliriz. Bunun için otomatik ya
da elle tarama seçeneklerin-

t r a n s pondör düzenleyicisi ile uydu eklemek
veya silmek, aynı şekilde transpondör ayarlarını değiştirmek
çocuk oyuncağı.
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den istediğinizi kullanabilirsiniz. Burada da bir sürprizle
karşılaştık.
Kanal
tarama
OSD ekranı çok açık ve kendi
kendini açıklayıcı özellikte.
Otomatik tarama için sınırsız
sayıda
uydu arasından tercihte bulunabilirsiniz. Daha
sonra
seçtiğiniz
uyduların
tamamı bir defada taranıyor.
Tabii ki taramanızı isterseniz
şifreli, şifresiz veya tüm kanallar şeklinde sınırlayabiliyorsunuz. İlave olarak, yalnızca TV
veya radyo ya da her ikisini
birlikte de taratabilirsiniz.

Gerek duyduğunuzda network
taramasını etkinleştirebilir ve
henüz hafızaya girmemiş olan
şifreli kanal varsa onların da
uydu alıcısı tarafından bulunmasını sağlayabilirsiniz. Seçtiğimiz
4 uydu ve 100 transpondörün
tümüyle taranması neredeyse
10 dakika sürdü. Yani cihaz bu
açıdan biraz yavaş.
Doğal olarak, elle tarama
seçeneğinde kontrol çok daha
sizde oluyor. Frekans, sembol
hızı, polarizasyon, PID, modülasyon (cihaz DVB-S sinyallerde
QPSK ve DVB-S2’de QPSK ve
8PSK destekliyor) ve FEC değerlerini elle girebiliyorsunuz.
Birkaç uydu üzerinde yaptığımız test aramasından sonra
binlerce faydalı faydasız kanal
bulduk. Bunlar bu halleriyle
göze pek hoş görünmüyorlardı
doğrusu. Bu nedenle bu büyük
kargaşaya biraz düzen vermek
ve ortalığı toplamak gerekti.
DTS 6600, bunun için bir
çok özellik sunuyor. İstediğiniz

kanalı, silebiliyor, taşıyabiliyor
veya isterseniz adını değiştirip ya da çocukların görmesini
engellemek için PIN kodu vererek kilitleyebiliyorsunuz. Toplam
sekiz favori listesi var. Bunları
sadece sevdiğiniz kanalları türlerine göre gruplandırarak izlemek için kullanabilirsiniz.
Test düzenlememiz sırasında
hem kanal listesi hem favoriler de sorunsuz çalıştık. Firma
burada da mantıklı tasarlanmış
menülerle kullanıcı dostu bir
arayüz oluşturmuş ve en acemi
kullanıcılar için bile çok kolay
bir cihaz ortaya çıkmış.
Artık kanal listesi de dolduğuna ve iyi bir şekilde düzenlendiğine göre şimdi EXIT
düğmesine basarak ana menüden çıkabiliriz. Menüden çıktığımız anda alıcı, kanal listesindeki
ilk kanala gidiyor. OK düğmesine bastığınızda düzenlediğiniz
kanal listesi tüm kanallarla birlikte karşınıza çıkıyor. Uzaktan
kumanda üzerinde FAV ve SAT
düğmelerine basarak değişik

Manuel tarama
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uyduların kanal listesini çağırabilir veya favori listelerinden
birini seçebilirsiniz. Kanal listesini uzaktan kumanda üzerinde
Zoom düğmesine basarak da
çağırabiliyosunuz.
Yeni Jiuzhou alıcısının kanal
geçiş hızı makul sayılır. SD ve
HD kanallar arasındaki geçişler için de bunu söyleyebiliriz.
Bizim özellikle hoşumuza giden,
HDMI kablo üzerinden 42 inç
plazma ve 40 inç LCD ekranlarda aldığımız görüntü oldu.
Kesinlikle mükemmeldi.
Alıcı, yeni bir kanala her geçişinde o kanala ve yayına ilişkin
bilgilerin yer aldığı küçük bir
bilgi kutucuğunu çubuk şeklinde ekrana getiriyor. İkonlar
şeklinde yayının şifre sistemi,
alt yazı seçenekleri, DD ses, vs.
gibi özellikleri hakkında bilgi
veriliyor. Sinyal kalitesi ve kuvveti de bu kutu için de gösteriliyor.
Uzaktan kumanda üzerinde
yayın dili ve alt yazılar için

Bir HDTV kaydının izlenmesi

özel düğmeler var. Televizyonunuzun dahili teletext dekoderi yoksa Jiuzhou’nun yazılım
teletext dekoderine güvenebilirsiniz. DTS 6600 her ne kadar
çözünürlükler arasında otomatik geçiş yapmasa da (şimdilik)
uzaktan kumanda üzerindeki
fonksiyon düğmesine basarak
mevcut seçenekleri görebilir ve
istediğiniz çözünürlüğü seçebilirsiniz.
Bu çok kullanışlı bir özellik.
1080i yayın yapan bir HDTV
kanal izledikten sonra (uydu
alıcınız da aynı çözünürlüğe
ayarlı olmalı) SDTV bir kanala
geçerken en iyi görüntü için
720p veya 576p seçeneklerinden birini kendiniz seçebilirsiniz.
EPG menüsünde daima altı
kanalın bilgisini bir ekranda
görüyorsunuz. Renk kodlu düğmeleri kullanarak saati değiştirebilir veya daha ileri bir tarihe
atlayabilirsiniz. Tabii ki bilgi
kutucuğunda izlediğiniz ve bir
sonra oynayacak programa iliş-

kin bilgiye her zaman ulaşmak
mümkün. Kaçırmak istemediğiniz bir şey varsa, sekiz hafızalı saat kaydı ile bunlar için
önceden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Yalnız bunları kendiniz
girmek zorundasınız.
Test ettiğimiz tüm uydu alıcılarda olduğu gibi Jiuzhou DTS
6600 de kendini zorlu testlerde ispatlamak zorundaydı.
Bu konuda bizim en hoşumuza
giden özelliği en zayıf sinyallerde bile sonuç alabilmesi oldu.
Örneğin 7° Batı NILESAT uydusunda yatay polarizasyon veya
28.2° Doğu ASTRA 2D uydusundaki sinyallerde son derece
başarılıydı.
SCPC sinyallerde durum biraz

daha farklıydı, üreticinin bu
konudaki 1-45 Ms/s sinyal aralığı iddiasının doğru olmadığı
ortaya çıktı. Hatta TURKSAT
42° Doğu uydusunda 2 Ms/sn
üzerindeki bazı transpondörlerde bile sorunlar yaşadık.
Ancak şunu da belirtelim, cihaz
bir kere herhangi bir sinyale
kilitlenmeyi başardıktan sonra
onu artık çok iyi alıyor.

Kaydedilmiş program ve resim listesi

Son olarak, bu alıcının en
önemli özelliklerinden USB 2.0
arabirimine değinmek istiyoruz. Harici sabit diskler ve USB
hafıza çubuklarını bu arabirim
aracılığıyla uydu alıcısına bağladığınızda, cihaz gerçek bir PVR
uydu alıcısına dönüşüyor. Testlerimizde bu bağlantı kusursuz
çalıştı ve hem HD hem SD kayıtUydu ve transpondör düzenleyicisi

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

35

Uzman Görüşü
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Jiuzhou DTS 6600 kullanımı kolay bir HDTV
DVB-S/S2 uydu alıcısı. Zengin özellikleriyle tüm
ihtiyaçlara cevap veriyor. Günlük kullanım için
mükemmel. Hem acemi hem deneyimli kullanıcılar
için keyiﬂi bir cihaz.

lar mükemmel şekilde oynatıldı.
Zaman kaydırma özelliği de tam
istendiği gibi işliyordu.

Thomas Haring
TELE-satellite
Test Center
Austria

-

Bizim test ettiğimiz model bir ön sürüm olduğu için bazı özellikleri kapalıydı ve henüz tüm işlevselliğine kavuşmamıştı. SCPC,
tarama süresi ve zaman kaydırma özellikleri bunların arasında
sayılabilir. Firmanın, cihaz raﬂara çıkana kadar bu küçük sorunları
halledeceğine inanıyoruz.

TECHNIC
DATA

Manufacturer

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

Fax

+86 755 26748419

E-Mail

huangwei@d-telemedia.com

Model

DTS6600

Function

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

Channel memory

5000

Symbolrates

1-45 Ms/sec.

SCPC compatible

yes

DiSEqC

1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

USALS

yes

HDMI connection

yes

Scart euroconnectors

2

Audio/Video outputs

3 x RCA

Component output

3x RCA

S-Video output

no

UHF Modulator

no

Digital audio output

yes

EPG

yes

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

Active Power

yes

Power supply

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

Jiuzhou
50 yaşında!

Özetle, Jiuzhou DTS 6600
büyük potansiyeli olan bir HDTV
uydu alıcısı. Çok zekice fikirlerle kullanım kolaylığı bir araya
getirilerek imal edilmiş sayısız
özelliğiyle öne çıkan bir cihaz.

DIAGRAM

yes (with external USB 2.0 storage medium)

2.8kg

Tabii eğer isterseniz kolay
yolu tercih edip yeni yazılımı
uydu üzerinden otomatik olarak
alıcınıza indirip kendiliğinden
güncelleme yapmasını da tercih
edebilirsiniz. Bizim elimizdeki
test modelde olmayan bu özellik ürün piyasaya çıktığında
eklenmiş olacak.

ENERGY

PVR function

Weight

Ana menüdeki DosyaKaşifini
kullanarak harici sabit disk üzerindeki dosyalara ulaşabiliyorsunuz. DTS 6600, tüm kayıtları
ve JPEG resimleri TV ekranı
üzerinde listeleyerek isterseniz
resimlerinizi de büyük ekranda
izlemenizi sağlıyor. Böylece
eski slaytla fotoğraf gösterme
yöntemini artık geride bırakabileceksiniz.
PVR özelliği kazandırmak ve
JPEG resimlerinizi göstermek
dışında USB arabirimi cihazın

C/Ku band compatible

Dimension

Uzaktan kumanda üzerinde
PVR düğmeleri yok. Bu nedenle
ZOOM düğmesi ve renkli düğmeler PVR komutlarını vermek
için kullanılıyor.

yazılımını güncellemek için de
kullanılabiliyor. Bunun için önce
yükleyeceğiniz yeni yazılımı
Jiuzhou’nun web sitesinden bilgisayarınıza indirmeniz ve daha
sonra USB çubuğunuza aktarıp
öyle uydu alıcısına geçirmeniz
gerekiyor.

İlk 15 dakikada alıcı standby modunda, sonraki 15 dakika aktif olarak
kullanılıyor: kanal değiştirme, kayıt oynatma vs.

optik ve koaksiyel kablo ve tabii ki uydu

1.5 milyar dolarlık bir ciro yakalamak. Çin

alıcıları da içinde olmak üzere tüm diji-

ve dünyada dijital TV teknolojisi üzerinde

tal televizyon sistemlerini uzmanlık alanı

uzmanlaşmış lider şirket olma perspekti-

olarak seçmiş. Çin’deki elektronik şir-

fiyle çalışıyorlar.

ketleri içinde ilk 100’e giriyor ve Çin’deki

Jiuzhou hakkında ayrıntılı bir raporu

16 kasım 2008’de Jiuzhou 50. yaşını

en başarılı 500 şirketten biri. Yıllık bir

TELE-satellite dergisinin 02-03/2008 sayı-

resmen kutlayacak. Devlete ait firma 1958

milyar ABD doları civarındaki cirosuyla

sında yayınlamıştık. Bu sayımızı www.

yılında faaliyetlerine başlamış. LED, RFID

Çin’deki en büyük 1000 firma sıralaması

TELE-satellite.com adresinden indirebilir-

ürünleri, Genişbant Network Sistemleri,

içinde de yer alan firmanın 2009 hedefi

siniz.
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TEST REPORT

HDTV Uydu Alıcısı

OPENSAT XT-9500 HD

Yüksek Tanımlı Görüntü için
Tasarlanmış
Ben estetikten çok işlevselliğe önem
veren bir insanım, güzellik sonuçta
sadece yüzeyde olan bir şey. Çok güzel
bir cihaz, eğer işlevlerini doğru düzgün
yerine getirmiyorsa, bunun bir değeri
olabilir mi? Böyle düşünen biri olarak
itiraf etmeliyim ki OPENSAT XT-9500
HD’yi kutusundan çıkardığım anda
güzelliğine vuruldum. Slovakya merkezli
ABC BIZNIZ bu siyah şık uydu alıcısıyla,
geniş bağlantı seçenekleri ve cazip bir
fiyatı bir HD uydu alıcısında birleştirmeyi
başarmış. Bir cihaz hem iç hem dış
güzelliğiyle bu kadar göz doldurabilir mi?

Ön panelde açma kapama/
standby düğmesi ile kanal
kontrolü ve ses ayarı için dikey
bir düğme grubu bulunuyor.
Cihaz açıldığında bu düğmeler
kırmızı bir sütun şeklinde ve
oldukça parlak yanıyor. Hatta
karanlık bir odada TV izlerken biraz fazla parladıkları
bile söylenebilir. Ön paneldeki
gösterge ekranında belirgin
bir yazıyla izlenilen kanalın adı
ve numarası görülüyor. Cihaz
kapalıyken bu ekrana saate
dönüşüyor. Standby modunda
düğme ışıkları hala açık kalırken
buna açma kapama/standby
düğmesinin kırmızı parıltısı da
karışıyor.

0.52
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Ön paneldeki itmeli kapakçığın altında şifreli kanallar için
modül yuvası ve bir Smart kart
okuyucusu var. Yine bu kapakçığın altında yer alan USB girişi,
cihazın yazılımını USB çubukla
güncellemek için kullanılabilir.

İlk kurulum

Bağlantı söz konusu olduğunda burada sayısız seçenek
söz konusu. TV ve VCR bağlantısı için iki Scart var. Kayıt
açısından Scart’ın faydası, her
zaman standart görüntü göndermesi. Bu sayede HD kanalları
DVD veya video kasete kolayca
kaydedebilirsiniz.
Televizyon

TELE-satellite World

www.TELE-satellite.com/...

Download this report in other languages from the Internet:
Scart çıkışı, komponent video
seçeneğine ayarlanabiliyor ve
bu sayede eğer televizyonunuz
bu sinyalleri işleyebiliyorsa ve
yalnızca Scart bağlantısı varsa
HD çözünürlükte yayın izleyebiliyorsunuz. HDMI, doğal
olarak HD yayınların standart
bağlantı biçimi olduğu için arka
panelde yer alıyor. Bununla
birlikte video RCA jakları da
mevcut. Kompozit video çıkışı
da var, ama modern dünyada
UHF antenine artık yer kalmadığını düşünüyoruz.
Biraz tuhaf gelebilir ama
benim eski teknoloji bir tüplü
televizyonum var ve komponent girişinde HD sinyalleri gösterebiliyor. İlk birkaç dakikalık
kurcalamadan sonra, ASTRA 2
uydusunda BBC HD yayınlarını
seyretmeye başladım.
Kullanılan bağlantı tipi menülerde RGB, Kompozit veya
Komponent olarak seçilebileceği gibi uzaktan kumanda
üzerindeki özel bir düğmeyle

de ekran çözünürlüğü seçilebiliyor. Mevcut çözünürlük
seçenekleri 480p’den 1080i’ye
kadar uzanıyor.
Bu sayede
standart tanımlı VCR Scart
bağlantısından yüksek tanımlı
görüntü alınabiliyor. Bu düğmeyi televizyonunuz için doğru
çözünürlüğü bulmaya çalışırken
kullanabilirsiniz.
Eğer televizyonunuzun desteklemediği bir çözünürlükte
ekranın gösteremeyeceği bir
görüntüye saplanıp kalırsanız
VCR Scart’a geçerek menu’ye
yeniden ulaşabilirsiniz. Ben
ayarı 1080i’ye getirdikten sonra
bir daha uğraşmam gerekmedi
ve mükemmel HD görüntüye
kavuştum. Güle güle geçici VCR
Scart aktarması.
HD görüntü kalitesi sizin
de tahmin edebileceğiniz gibi
mükemmeldi. Normalde, Sky+
alıcısından standart tanımlı
televizyon izlerim ve RGB Scart
bağlantısından iyi kablolarla
aldığım görüntüyle de övünü-

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

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

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

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

Available online starting from 28 November 2008
rüm. Ama bu HD alıcıyla birlikte
gelen kalite öyle çarpıcıydı ki
normalde izlediğim görüntüyle
karşılaştırmak bile anlamsız.
RGB’nin işi buraya kadarmış!
Maalesef HD’nin daha ilk
günlerindeyiz ve izleyebileceğimiz sadece bir kaç tane şifresiz kanal var. Bunun bir ölçüde
telafisi, alıcının yukarı ölçekleme özelliğiyle standart yayınları HDMI bağlantısı üzerinden
HD görüntüye dönüştürmesiyle
yapılabilir. Bu yöntemle Scart

ile alınan standart görüntü kalitesi ve keskinliğinde hemen
göze çarpan bir artış yaşanıyor.
Ama tabii ki yine de gerçek HD
yayının netliğine yaklaşamaz
bile.
Ses çıkışı eski RCA bağlantılarıyla stereo ve S/PDIF bağlantısıyla da dijital optik çıkış
üzerinden Dolby dijital ses
seçenekleriyle mevcut.
Alıcının menüleri açık, basit
ve akıllıca düzenlenmiş. 18

12-01/2009
OPENSAT XT-9500 HD
Stil ve öz tek bir kutuda
birleşmiş
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Uydu taraması son derece
hızlı. ASTRA 2 uydusunda 83
transpondörü network taramasıyla baştan sona 16 dakikada
tamamladı. Tarama bittikten
sonra, bulunan kanal listesinde
düzenleme yapabilirsiniz. Kör
tarama fonksiyonu bulunmuyor; ama zaten bu uydu alıcısı
standart TV yayınlarını izlemek üzere yapılmış. Öyle gizli
sinyal bulmak gibi bir derdiniz
olmayınca eksikliği bile duyulmuyor.

dil seçeneğiyle zengin bir dil
menüsüne sahip. Çoğu Avrupa
dilinin
yanı
sıra
Arapça,
Farsça, Çekçe, Slovakça, Slovence ve Macarca gibi daha az
rastlanan diller de bu menüde
yer alıyor.
Kurulum menüsü cihazı ilk
açtığınızda ilk durağınız olacak.
Cihazın hafızasında 51 uydu
önceden yüklenmiş olarak geliyor. İstediğiniz takdirde bu listeyi düzenleyebiliyor, mevcut
uyduları silebiliyor veya isterseniz yenilerini ekleyebiliyorsunuz. Uyduların transpondör
listeleri de aynı şekilde kapsamlı ve oldukça güncel.
DiSEqC 1.2 ve USALS protokolleri de desteklenmiş ve
birden fazla uydu izleyenler
için DiSEqC motor kontrolünü
rahatlıkla
yapabiliyorsunuz.
DiSEqC şalterler de destekle-

niyor ve tüm LNB parametreleri değiştirilebildiği için her
türlü konfigürasyona rahatlıkla uyum sağlayacak bir uydu
alıcısı.
Kanal tarama menüsü de çok
iyi düşünülmüş. Tüm transpondörler taranabildiği gibi isterseniz bir defada yalnızca birini
de taratabiliyorsunuz. ASTRA
ve HOTBIRD gibi büyük uydularda çok işe yarayan Şebeke
taraması da oldukça faydalı
bir seçenek. Hoş bir eklenti
de PID filtreleme. Bununla
yalnızca TV veya radyo kanalı
tarayabiliyorsunuz. Uydu ve
transpondör menüleri birlikte
çalışıyor, gerektiğinde istendiği
gibi düzenlenebiliyor.
Transpondör liste menüsünde de PID
düzenleme seçeneği var, çok
fazla gerekmez ama gerekli
olduğunda da paha biçilmez bir
şeydir.
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Kanalları
bulup
hafızaya
aldıktan sonra, artık bunları
kendi kişisel zevkimize göre
düzenlemeye başlayabiliriz. Bu
aslında hiç de keyiﬂi bir iş değildir; ama XT-9500 burada iyi bir
iş çıkarmış ve diğer pek çoklarından daha kolayca bu düzenlemeyi yapmanızı sağlıyor.
Aklınıza
gelebilecek
tüm
düzenleme, sıralama, filtreleme fonksiyonları mevcut ve
çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Sekiz favori listesi var
bunları istediğiniz gibi ayarlayabilir ve istediğiniz kanalı istediğiniz listeye ekleyebilirsiniz.
Favori listesi oluştururken ana
listenin yanında ikinci bir liste
açılıyor ve istediğiniz kanalı
buraya kopyalayabiliyorsunuz.
Bu liste içinde de ana listede
olduğu gibi düzenleme yapmanız mümkün.

Günlük
kullanım

En sonunda listelerimizi de

oluşturduktan
sonra
koltuğumuza oturup TV izlemeye
başlayabiliriz. Güzel tasarımla
televizyon izlemeyi de keyfe
dönüştürmüşler.
Ana
kanal
listesi, televizyon izlerken de
alfabetik, şifreli/şifresiz gibi
seçeneklere göre sıralanabiliyor. Ya da isterseniz sadece tek
bir şifre sistemini göstermesini
tercih edebiliyorsunuz.
Kanal listesiyle ilgili en iyi
özellikse bizce uydu alıcıları
tasarlanırken en çok gözden
kaçırılan ama en faydalı olan
şey. Cihaz hangi favori listesini izlediğinizi hatırlıyor ya
da eğer herhangi bir filtreyi
uygulamışsanız, siz onu kapatıncaya kadar aklında tutuyor.
Sadece bu özellik bile, bu uydu
alıcısını geçmişte kullandığım
pek çok diğerinden ayrıcalıklı
kılıyor.
Eleştirilebilecek bir nokta
ise, kanalların favori listesinde
bile olsalar orijinal kanal numarasını hep taşımaları. Rakamları hatırlayabildiğiniz sürece
bunun avantajları olduğu bile
söylenebilir.
Ama ben şahsen kanalları
bulundukları favori listesinde
1,2,3 şeklinde sıralı olarak
görmek isterdim. Ana liste içindeki sıralaması bence orada
kalmalıydı. Özellikle bunların
yerini değiştirmişsem. Ama
buna karşın yine de kanallar
arasında gezinmesi diğer pek
çok uydu alıcıdan çok daha
kolay.

İlk başta “son kanala dön”
düğmesini görmeyince canım
sıkıldı, benim gibi aynı anda
iki kanalı izlemeye çalışanlar
için çok önemli bir düğme bu
çünkü. Ama OPENSAT burada
küçük bir sürpriz yaptı, hatta
kullanıcı
kitapçığında
bile
bundan söz edilmemiş. “back”
düğmesi genellikle menülerde
bir önceki menüye dönmek
için kullanılır. Ama menü
dışındayken bu düğmeye bastığınızda izlediğiniz son sekiz
kanalın listesi karşınıza geliyor. Tek düğmeyle zaplama
sayılmaz ama yine de bizce
hoş bir özellik olmuş.
Tam teletext desteği de var.
Biz, İngiltere’de bunu yavaş

yavaş kaybediyoruz; çünkü
yerini dijital rakibine kaptırıyor. Analog yayınlarımız sona
erdiğinde,
onlarla
birlikte
geleneksel analog teletext de
ölecek. Ama henüz bu sürerken XT-9500HD bize, ister
alıcının dahili dekoderi istersek VBI ile televizyonun kendisinden teletext’i almamıza
olanak tanıyor.
XT-9500HD’nin EPG ekranı
açık ve kullanımı son derece
kolay. Ama yine de unutmamak gerekir ki pek çok
yayıncı şimdi ve sonra oynayacak yayın bilgisi vermek
konusunda son derece ihmalkar. Menüdeki düğmelerle 24
saat geriye gidebilir ya da

yayıncı daha fazla bilgi veriyorsa daha derinlere inebilirsiniz. Ama ben testler
sırasında böyle bir şey bulamadım. EPG ekranı alıcının
zamanlayıcısıyla da bağlantılı ve buradan rezervasyon
yapabiliyorsunuz.

Özet

Bir iki defa bakıldıktan
sonra unutulan oyunlar
gibi ekstra ıvır zıvırlar olmasa da bu cihaz
kendisinden beklenen
her şeyi çok iyi yerine
getiriyor.
Uzaktan
kumanda
üzerinde
düğmelerin yerleşimi
çok iyi ve kumanda
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alıcının güzel siyah gümüş
renkli kabiniyle uyumlu. Cihazın sadece birkaç eksiği var.
Örneğin ön paneldeki düğmelerin ışıkları istendiğinde
kapatılabilse, karanlıkta film
izlemek isteyenler için çok iyi
olurdu.
Bir diğer sorun da standby
durumundayken bile alıcının
çok fazla ısınması oldu. Sanırım HD kalitesinde görüntü

izlemek için harcanan fazladan
enerjinin bedeli bu olsa gerek.
Belki yeni bir yazılımla bu sorun
çözülebilir.
Burada üzücü olan, şu anda
izleyebileceğimiz çok fazla şifresiz HD kanalının olmaması.
Hiç kuşkusuz kısa süre sonra
bu durum değişecek ve işte
o zaman XT-9500’ü oturma
odamın
ayrılmaz
parçası
olacak.

Gizli kalmış izlenen kanal kayıt penceresi

Uzman Görüşü

+

Harika bir görünüm ve tasarım.
Kolay menü, kolay kurulum ve düzenleme.
İyi oluşturulmuş favori listesi ve kanal liste filtreleme

-

Çok fazla ısınıyor
Her zaman açık kalan ön panel ışıkları

Andy Middleton
TELE-satellite
Test Center
UK

EPG

TECHNIC
DATA

Distributor

ABC BIZNIS, Krušovská 4646, 955 01 Topoľčany, Slovakia

Tel/Fax

Tel +421 38 5313508 - Fax +421 38 5313508

Contact

info@abcbiznis.sk

Websites

www.abcbiznis.sk, www.opensat.sk

Model

XT-9500 HD

Function

Digital HDTV receiver for DVB-S and DVB-S2

Satellites / CI + Card

51+ / 2 Common Interfaces + 1 Smart Card Reader

Modes

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

SCPC compatible

yes

DiSEqC / USALS

1.2 / yes

PID düzenleyicisi

Scart connectors

2 / USB2.0 Connector for Software Upgrades

Symbol rates

1000-45000

Audio outputs

2 (L&R)

Video outputs

1x composite, Component, HDMI

Video Resolutions

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

Digital audio output

yes, S/PDIF

RS-232 / EPG

yes / yes

C/Ku-band compatible

yes

Power supply

100-250V AC, 50/60Hz

ENERGY
DIAGRAM

Apparent Power

Uydu kurulumu

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

Active Power

Kullanıcı tercihleri
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TEST REPORT

HDTV Uydu USB Kutusu

TeVii S650 – DVB-S2 USB Box
Küçük ama kuvvetli
Tayvanlı üretici Tevii, S650 modeli
ile eski DVB-S USB Box S600’ü
bir sınıf yukarı çıkarmış. Yeni
kutu artık yüksek tanımlı (HDTV)
yayınları da alıyor.
S650 Box, sağlam görünüşlü metal bir kutu. Kutudan
cihazın işçilik kalitesinin son
derece yüksek olduğunu anlıyoruz. Arka panelde uydu IF
girişi ve aktarması var. Arka
panele takılan harici bir güç
kaynağı cihaza ihtiyaç duyduğu gücü sağlıyor.
Diğer tarafta Linux veya
Windows yüklü bir bilgisayara
bağlanmanızı
sağlayacak
USB 2.0 arabirimi bulunuyor. Hemen söyleyelim, yanlış
duymadınız, TeVii bu en son
ürünü için Linux sürücüsü de
veriyor. Ön panelde koruyucu
bir kabın altında kızılötesi

bir LED uzaktan kumandadan alacağı komutları yerine
getirmek için hazır bekliyor.
S650 USB uydu alıcısı ile
birlikte eksiksiz bir paket de
geliyor. Harici güç kaynağı,
bir USB 2.0 kablo, uzaktan
kumanda, kısa bir kullanıcı
rehberi, uzaktan kumandanın
pilleri ve gerekli tüm sürücü
ve programların yüklü olduğu
bir CD. Bu CD üzerinde ayrıntılı bir kullanıcı kitapçığı ayrıca
PDF olarak da bulunuyor.

Günlük
Kullanım

Bu yeni USB Kutu için,
minimum sistem gereksinimlerini TeVii Intel Pentium
3.1 GHz veya daha yukarısı,
HDTV yayınlar için ise Intel
Pentium 4.2 ve daha yukarısı
olarak tanımlıyor. DirectX 9
veya daha yukarısı ve en az
16 MB hafızalı bir ekran kartı
da kutuyu bilgisayarınızda
kullanmanız için gerekli. Tabii
bir de kutuyu bilgisayara bağlamak için USB 2.0 portuna
ihtiyacınız var. Normal olarak
bakıldığında
günümüzdeki
bütün bilgisayarlar bu özelliklere sahiptir. Kutu Windows
2000, XP ve Vista destekliyor.
Bunun dışında Linux sürücüleri de var.
TeVii, kutuyu eksiksiz bir
yazılım
paketiyle
birlikte
sunuyor. Bu yazılımlar arasında Tevii in-house yazılım paketi, Uydu üzerinden
İnternet yazılımı SkyGrabber (bu programın üzerinde
daha sonra duracağız) ve
DVB-S/2 için ünlü ProgDVB

12-01/2009
TEVII S650 – DVB-S2 USB BOX
Masaüstü ve Dizüstü PC’ler için kompakt
HDTV uydu alıcısı.
Kapsamlı yazılım desteği
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PC programı. Bizim Windows
Vista yüklü bilgisayarımız
TeVii S650 kutusunu bilgisayara takar takmaz gördü
ve CD’sini takmamızı istedi.
TeVii yalnızca 32 bit değil aynı
zamanda 64 bit sürücülerini
de verdiği için Vista64 kullanıcıları da bu kutuyu rahatlıkla yükleyeceklerdir. Bu ne
kadar takdir etsek kafi gelmeyecek hiç beklenmedik bir
sürpriz oldu bizim için. Umarız
diğer üreticiler de bu konuda
TeVii’nin izinden giderler de
64 bit işletim sistemlerine
destek vermeye başlarlar.
Gerekli

sürücülerin

yük-

lenmesi çok kısa bir sürede
tamamlanıyor. Bunun ardından sıra CD’den asıl programların yüklenmesine geliyor.
Programların CD’den yüklenmesi de çok kolay. Büyük
ölçüde program sizi yönlendiriyor ve verilen talimatları
yerine getirerek yüklemeyi
tamamlıyorsunuz. TeVii programı ilk çalıştırıldığında kullanıcının karşısına siyah bir
pencere ve boş bir kanal listesi geliyor; çünkü önceden
hafızaya yüklenmiş bir kanal
bulunmuyor. myTeVii kullanıcı
arabirimi çok akıllıca tasarlanmış ve oldukça
işlevsel
görünüyor. Sağda kanal ve
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uydu listesi, solda ise izlediğiniz
TV kanalı görülüyor. Hiç şüphesiz,
TV kanalını izlediğiniz pencerinin
büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ya da isterseniz
tam ekran modunda izleme seçeneğini de mevcut. My TeVii zengin
bir dil seçeneğine sahip ve İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça,
Çince, Fince, İtalyanca, Lehçe,
Rusça, İspanyolca ve İsveççe dillerinden birini kullanıcı dili olarak
seçmeniz mümkün.
TeVii kutusu DiSEqC 1.0’da
dört LNB’yi kumanda edebildiği
gibi, 1.1 protokolünde çok odaklı
anten de kullanabiliyor. Motorlu
anten sahiplerinin de unutulmadığını yazılımın DiSEqC 1.2 ve
1.3 (USALS) protokollerini desteklemesinden anlıyoruz. USALS
ayarları TeVii programının ayarlar
menüsünden çok kolay ve rahat
bir şekilde yapılabiliyor. Böylece
programın içinden 1.3 protokolünü kullanan motorlu çanakları
rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.
Genel olarak bakıldığında TeVii’nin in-house programı devasa bir
konfigürasyon seçeneği sunuyor.
Örneğin her uydu için LOF değerlerini belirleyebiliyorsunuz. Ku ve
C bantları için gerekli değerler
ve dairesel sinyallerde kullanılan
LNB’lere uygun ayarlar da program
tarafından
destekleniyor.
İlave olarak DiSEqC parametrelerini değiştirmek için birkaç Mouse
tıklamasından
daha
fazlasına
gerek yok.
Yazılımı mevcut anten donanımınıza göre ayarladıktan sonraki adım sınırsız kanal hafızasını
doldurmak için kanal taraması
yapmak. Bunun için 177 Avrupa,
Asya ve Amerika uydusu içinden
istediğiniz uyduyu seçebilirsiniz.
Uydu verileri ve bunlara ait transpondör verileri son derece güncel.
Hatta yanlış bir parametreyle karşılaştığınızda %100 doğru olmayan bir şey karşınıza geldiğinde
bir sihirbaz yardımıyla bu hatayı
www.SatcoDX.com adresi üzerinden düzeltebiliyorsunuz.
Mevcut uydu ve/veya transpondör verilerini birkaç Mouse tıklamasıyla kolayca otomatik olarak
değiştirebileceğiniz gibi kendiniz
de gerekli düzenlemeleri hızlı bir
şekilde yapabilirsiniz. TeVii box’ın
kanal hafızasına istediğiniz kanalları yüklemek için, seçtiğiniz bir
uydudaki transpondörleri işaretlemeniz ve taramayı başlatmanız
yeterli. Program 100 transpondörlük bir uyduyu sekiz dakikadan

daha kısa bir sürede tarayabiliyor.
Bu da ortalamadan biraz daha iyi
bir derece sayılır.
Testlerimiz sırasında TeVii box
bazı konularda oldukça başarılı
sonuçlar verdi. Örneğin son derece
düşük bir eşik değerine sahip
olduğunu gösterdi ve son derece
zayıf sinyalleri almayı başardı.
Örneğin 28.2° Doğu ASTRA 2D
uydusundan bizim bulunduğumuz
Münih’ten sinyal almayı başarabildi. Diğer yandan SCPC sinyallerinde de oldukça başarılı ve düşük
bant genişliğindeki SCPC sinyallerinde de son derece iyiydi. 42°
Doğu TURKSAT uydusu üzerinde
2000 KS/s’nin biraz üzerindeki
sembol hızındaki sinyal sorunsuzca izlenebildi.
İzleme modunda TeVii, eğer
bu bilgi veriliyorsa EPG bilgisini
pencere üzerinde görmenizi sağlıyor. Ya da isterseniz OSD ekranın bütünüyle ekranı kaplamasını
da sağlayabiliyorsunuz. Özellikle
eğer koltuğunuzda oturuyorsanız bu son derece işe yarayan
bir özellik; çünkü görülmesi çok
daha kolay. OSD ekran düzenlemesinin de özellikle övgüye layık
olduğunu düşünüyoruz; çünkü
kanal geçişleri sırasında yalnızca
kanal adını göstermekle kalmıyor,
ekranı kaydırdığınızda EPG bilgisini de görebiliyorsunuz ve böylece normalde kanal geçişlerinde
göreceğinizden çok daha fazla bilgiyi görme şansı yakalıyorsunuz.
Bu gerçekten önemli bir özellik ve
bizim çok hoşumuza gitti. Hazır
beğendiğimiz şeylerden açılmışken, yazılımın uzaktan kumandayla gösterdiği mükemmel uyum
ve kumandanın rahat kullanımını
da belirtelim.
Kanal listesi bir diğer prestijli
konu ve pek çok düzenleme ve
ayarlama seçeneği sunuyor. Örneğin, kanallar buketlerine, transpondörlerine
veya
uydularına
göre bölümlenebiliyor. TV veya
radyo kanalları arasında geçiş ve
favori listeleri de sadece birkaç
tıkla yapılabiliyor. Kanal listesi ana
pencerede doğrudan düzenlenebiliyor. İstenilen kanalların uydu
üzerinden güncellenmesi, isminin
değiştirilmesi veya çocuklar tarafından izlenmesinin engellenmesi
için PIN koduyla kilitlenmesi de
mümkün.
DVB-S/2 PC, kanal geçişleri yaklaşık 3 saniye içinde oluyor. HDTV
ve SDTV kanalları arasında geçişler ise biraz daha uzun sürüyor.
DVB uydu alıcılarının bilgisayar-
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Ana Pencere

EPG bilgisi

Uydu ve transpondör listesi

Kanal taraması

Kanal listesinin yayıncılara göre düzenlenmesi

daki önemli bir avantajı bilgisayarın sabit diskine kayıt yapabilmek.
Tabii ki TeVii’de bu özelliğe sahip.
Saat kayıtları kolayca yapılabiliyor ve zaman kaydırma özelliği
mevcut. Yani canlı bir yayın izlerken bunu istediğiniz anda dondurup daha sonra tam kaldığınız
yerden izlemeye devam edebilirsiniz. Diğer pratik bir özellik de TeVii
programının her şeyi DVD uyumlu
bir modla kaydedebilmesi.
Dahili EPG güzel görünümünün yanı sıra tüm bilgiyi düzenli
bir şekilde göstermesiyle çok da
faydalı. İstediğiniz programı kayıt
için doğrudan EPG üzerinde işaretleyebilir, ya da saat kaydıyla
günlük, haftalık kayıtları organize
edebilirsiniz. İstediğiniz programın hiçbir anını kaçırmamanız için
size başlangıç ve bitiş saatlerinin
başına ve sonuna ekstra boşluklar
koymanızı öneriyoruz.
TeVii Programının genel mükemmel görünümü, özel bir eklenti
arabirimiyle taçlandırılmış. Bu
arabirim sayesinde yazılım geliştiricileri TeVii için eklentiler ve
program genişleticiler ekleyebilirler. Testlerimiz sırasında eksikliğini duyduğumuz tek şey şifreli

kanallar için modül yuvası oldu.
Ancak öğrendiğimize göre firma
bu yazı yayınlandığı sırada kutu
için bir USB kart okuyucusunu
da bazı bölgelerde satışa sunacakmış. Dolayısıyla bu sorun da
çözülmüş olacak.

Görüntü kalitesi
ve işlem gücü

Bizim
test
bilgisayarımızda
Intel Core2 Duo 1.8 GHz işlemci
vardı ve hem SDTV hem HDTV
yayınlarını 720p veya 1080i çözünürlüğünde mükemmel gösterebiliyordu.
Üstelik
sistemden
fazla güç çekmeden. Bu durumda
başka programlar kullanırken bir
yandan myTeVii üzerinden uydu
TV de izleyebilirsiniz. Biraz daha
eski bir bilgisayarda Pentium IV
sistemde ise
parazitsiz HDTV
yayınları ancak 720p modunda
mümkündü, 1080i’de ise bazı
kararmalar oldu. Ancak firma bu
soruna da anında bir çözüm buldu
ve bir yazılım güncellemesiyle bu
problemi giderdi.

Çeşitli konﬁgürasyon seçenekleri

LNB ayarları/DiSEqC

İlave Program

Her ne kadar büyük şehirlerde
yüksek hızlı internet gitgide daha
fazla yaygınlaşsa da kırsal yörelerde durum her zaman böyle
değil. Kırsal yörelerde genellikle
kablo ağları alt yapısı o kadar iyi
olmaz ve hatta bazen DSL bağlantısı hiç bulunmaz. Bu tür durumlarda, S650 ile gelen TeViiData
programı gerçek bir alternatif
olarak karşımıza çıkıyor. Programı
kurarken, program bir ağ sürücüsü de kuruyor
ve bu sürücü
vasıtasıyla tüm
gerekli
TCP/IP
parametrelerini

Saat ayarları

SkyGrabber

TeVii verileri
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düzenleyebiliyorsunuz. İstediğiniz sağlayıcıyı (27 uydu/
sağlayıcı içinden) seçebilir ya
da tüm parametreleri kendiniz girebilirsiniz. Yazılım daha
sonra antenin doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol
ediyor ve internet erişimini
açıyor. SkyGrabber demo
programı da uydu üzerinden
internet dünyasının bir temsilcisi olarak kutuyla birlikte
geliyor ve topraktan gönderilen verilerin aksine uydu üzerinden gönderilen verilerin
yalnızca bir tek kişiye değil
kapsama alanındaki herkese
gittiği gerçeğinin farkında

görünüyor. Uydudan alınan
veriler SKyGrabber tarafından filtrelenerek müzik, film
vs. olarak yeniden bir araya
getirilerek
dosyalar
oluşturuluyor. Lütfen şunu da
unutmayın, bazı koşullarda
üçüncü kişilere ait bu tür
dosyaları kaydetmek kanunsuz olabilir.
Bitirmeden önce, tüm DX
tutkunları için küçük bir hatırlatmamız olacak: TeVii S650’yi
ProgDVB kartıyla örneğin 7°
doğu EUTELSAT W3A uydusunda Elecard kodeğiyle kullanarak MPEG 4:2:2 feedlerini
izleyebilirsiniz.

Uzman Görüşü

TeVii S650 USB kutusu bilgisayarlar için kompakt bir DVB-S/2 uydu alıcısı. SD yayınlarda çok
güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duymadan bir çok sistemde rahatça çalışabiliyor. Kutuyla birlikte gelen
programlar son derece kapsamlı ve eksik hiçbir
şey kalmamış. TV yayınlarını (SDTV ve HDTV) testlerimizde Intel Core2 Duo 1.8 işlemcili sistemde
hiç sorunsuz izledik.
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Turksat 42 Doğu uydusundan SCPC sinyali

+
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Thomas Haring
TELE-satellite
Test Center
Austria

-

S650’de CI modül desteğinin de olmasını isterdik.

TECHNIC
DATA

Manufacturer

TeVii Technology Ltd. Taiwan

Email Sales

patricia@tevii.com

Email Support

peterson@tevii.com

Model

S650

Function

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

Channel memory

unlimited

Satellites

177

Symbolrates

2-45 Ms/sec.

SCPC compatible

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

USALS

yes

DiSEqC

1.0, 1.1, 1.2, 1.3

EPG

yes

C/Ku Band compatible

yes

ENERGY
SAVING
TECHNOLOGY
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TEST REPORT

HDTV Uydu Alıcısı

AB IPBox 900HD

Sayısız özelliğiyle göz
dolduran multisistem
HDTV PVR uydu alıcısı
ABCom bugüne kadar piyasaya sürdüğü birçok harika IPBox
modeliyle zaten hayranlık duyulan bir şirket. Firmanın Linux
temelli uydu alıcıları, özellikle aldığı cihazlar üzerinde deneyler
yapmayı seven uydu tutkunları için paha biçilmeyecek
kadar değerli. Deneyimli kullanıcılara macera için esnek bir
platform sunarken diğer yandan tüm aile bireylerinin rahatlıkla
kullanabileceği bir uydu alıcısı için ABCom bu alıcıyı kendi basit
kullanıcı arayüzüyle pazarıyor. Sıkı DXçiler ise birçok cihaz
yazılımı içerisinden istediklerini seçmekte özgür.
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r

12-01/2009
AB IPBOX 900HD
Hem uydu tutkunları hem de aileye hitap
edebilen mükemmel bir HD uydu alıcısı

0.61
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Hızla geçen zamanla birlikte
HDTV konusu her geçen gün
daha fazla ilgi çekiyor. Oturma
odalarındaki LCD/Plazma televizyonların sayısı her geçen
gün daha büyük bir hızla artı-
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y o r .
Tabii bunlarla birlikte HDTV
uydu alıcıları da çoğalıyor.
Ancak ilk kuşak HDTV uydu
alıcıları bugün uydu tutkunlarını tatmin etmek için pek de
yeterli değil. Güçlü HDTV uydu
alıcılarının piyasaya çıkması
doğrusu bayağı bir zaman aldı.
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Ancak, Linux temelli uydu
alıcılarında oldukça büyük bir
tecrübe sahibi olan ABCom,
beklentileri karşılamanın ötesine geçmeyi başarmış. Öyle
bir cihaz üretmişler ki tüm sinyalleri çözebiliyor. DVB-S veya
DVB-S2 formatında hem HDTV
hem SDTV yayınları alabiliyor.
Üstelik bu cihaz istendiği anda
değiştirerek
tunerini
uydu
karasal ve kablo yayın alıcısına
da dönüşebiliyor. Bunlara kullanıcı dostu PVR özelliğini, network bağlantısını ve Penguen
ambleminin tüm Linux temelli
uydu alıcılarına getirdiği diğer
artıları ekleyin. İşte TELEsatellite’in bir önceki sayısında
tanıttığımız IPBox 9000HD ile
bu yazıda yakından inceleyeceğimiz 900HD arkasındaki anla-

y ı ş
bu.
Bu iki “kardeş”ten genç olanının ilk başta
9000HD kadar etkileyici olmayacağını düşündük. Ama bu
düşüncemizin yanlış olduğu
alıcının kutusunu açtığımız
andan itibaren anlaşıldı ve
testlerimizde iyice ortaya çıktı.
9000HD ile karşılaştırıldığında
çok daha kompakt ama çok
daha stilistik duruyor. Orta
panelinde kolay okunan bir VFD
gösterge ekranı var. Hemen bu
ekranın altında yer alan yedi
düğme ile menüye girebilir,
seçimler yapabilir, sesi ayarlayabilir ve uzaktan kumanda ile
yapabileceğiniz tüm işlemleri
kumandasız da yapabilirsiniz.
Sol alt köşede standby düğmesi, sağda mıknatıslı bir
kapakçık ve bunun altına gizlenmiş iki modül yuvası (CI)
bulunuyor. Buraya takacağınız
modüllerle şifreli yayınları izleyebilirsiniz. Arka panelde ise
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müşteriye özen göstermek bu olsa
gerek!

İnternet üzerinden yazılım güncellemesi

Ana Menu

Uydu Konﬁgürasyonu

Uzaktan kumanda hakkında ilk
bakışta çelişkili izlenimlere kapıldık. Diğerlerinde olduğu gibi bunun
da üstü düğmelerle dolu; ama bu
düğmeler alıştığınız yerlerde değil.
Ama testlerimiz başladıktan sonra
bu sıra dışı yerleşime de çok çabuk
alıştık. Aslında “Menu” ve “Next”
düğmelerini ok tuşlarının soluna ve
sağına yerleştirmek çok mantıklı.
Hatta ilk kurulum esnasında bile
buna o kadar çabuk alışıyorsunuz
ki parmağınız kendiliğinden buraya
uzanıyor. Daha önce hiç kimsenin
düğmeleri bu şekilde yerleştirmeyi
nasıl olup da akıl etmediğine şaşırmamak elde değil doğrusu. Uzaktan
kumandanın her kısmında belirli bir
amaç için gruplandırılmış düğmeler var. PVR kontrolü, kanal listesi
düzenleme, multimedya özellikleri
vs. Önceki ABBox’lardan alıştığımız
iyi bir özellik ise kumandayı televizyonunuzu da idare edecek şekilde
kolayca programlayabiliyorsunuz.
Kullanıcı kitapçığında oldukça kapsamlı bir TV listesi var. Bu listeden
kendi televizyonunuzu bulup, uzaktan kumandayı kolayca programlamanız mümkün.
Kullanıcı kitapçığı da özel olarak
üzerinde durulmayı hak ediyor.
Cihaz arayüzünün tüm menüleri
ayrıntılı olarak açıklanmış. Adım
adım her aşamayı açıklayan kurulum rehberi ile hayatınızda kurduğunuz ilk uydu alıcısı bu bile olsa,
hiç
zorlanmayacaksınız.
Çeşitli
bağlantı seçenekleri de çok açık
anlatılmış. Eğer cihazı karasal veya
bir kablo tuneri ile aldıysanız frekans listeleri de kitapçık da yer
alıyor. Böylece bu bilgiyi bulmak
için interneti araştırmanıza gerek
kalmayacak.

İlk Kurulum

DVB-S2 Manuel Kanal Tarama

bağlantılar yer alıyor. Açma kapama
düğmesi.
Alıcı
DVB-S/S2
tunerli
olduğu için IF girişi ve aktarması, USB,
RS-232 ve Ethernet girişleri, bir Scart
bağlantısı, görüntü ve stereo ses için
üç RCA jak, ve üçlü YUV görüntü çıkışı.
Tabii ki söz konusu olan bir HDTV
uydu alıcısı olduğu için HDMI soketsiz
olmaz. S/PDIF çıkışı da ses kalitesine
önem verenler için vazgeçilmez bir
özellik. PVR kısmına gelince burada bir
E-SATA portu da var; hatta harici sabit
diskiniz için 5V çıkışı da mevcut. İşte
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IPBox 900HD’nin elektrik fişini
prize taktığınızda hemen karşınıza
kurulum sihirbazı çıkarak cihazı
kullanmak için tercih ettiğiniz
dili soruyor. Bu seçim ekran üstü
menüler, ses, altyazı ve teletext
metinleri için. Arasından
tercih yapabileceği-

niz bir çok dil var. İngilizce, Rusça,
Fransızca, İtalyanca, Flemenkçe,
Almanca, Danca, Slovakça, Çekçe,Macarca,
Norveççe,
Lehçe,
Portekizce, İspanyolca, İsveççe,
Yunanca, Türkçe, Korece, Bosna ve
Sırpça.
İkinci adımda tarih ve saati seçerek, daha sonra saat ayarlarının otomatik yapılıp yapılmamasını tercih
ediyorsunuz. Üçüncü adımda nihayet kanal izlemeye biraz yaklaşmaya
başladığınızı hissedebilirsiniz. Eğer
uydu tuneri kullanıyorsanız bu aşamada artık sistem parametrelerini
girip, izlemek istediğiniz uyduları
seçiyorsunuz. Karmaşık sistemler
bile bu alıcı için sorun değil; çünkü
DiSEqC protokolleri 1.0, 1.1, 1.2 ve
1.3 (USALS) cihaz tarafından destekleniyor. LOF değerleri her uydu
için özgürce değiştirilebilir. Böylece
hiç alışılmadık LNB değerleri bile
sorunsuzca çalışacaktır.
Tüm uydu ve sistem ayarlarını
yaptıktan sonra sarı düğmeye basarak Kanal Tarama menüsüne gidebilirsiniz. Burada iki seçeneğiniz var:
otomatik ve manuel tarama. Otomatik taramada size sadece şifreli
veya sadece şifresiz veya her ikisini
birlikte isteyip istemediğiniz soruluyor. İsterseniz şebeke taramasını
da ekleyerek listenizin mümkün
olan en fazla sayıda kanalla dolmasını sağlayabilirsiniz. İşte hepsi
bu, “Search” e basın ve bir fincan
kahve molası verin. Ama söyleyelim kahveyi bitiremeyebilirsiniz;
çünkü ASTRA 19.2 Doğu uydusu 5
dakikada tümüyle tarandı ve 1092
TV, 217 radyo kanalı buldu. Yani ilk
görüntüyü kaçırmak istemiyorsanız, ekranın karşısından kıpırdamasanız daha iyi olur!
Manuel taramayı tercih ederseniz, DVB-S ve DVB-S2 transpondörlerine kilitlenmek için tüm
seçenekleriniz var. Modülasyonlar
(QPSK veya 8PSK) ve ikincisi için
çeşitli FEC varyasyonları. Özel bir
menüde PID kodlarını girebiliyorsunuz. IPBox 900HD SCPC sinyallerinde de sorunsuz çalışıyor. 39.0
Doğu HELLAS SAT 2 uydusunda
sadece 1425 SR’ye bir anda kilitlendi.
Ekran üstü menü son derece
düzgün
tasarlanmış.
İstediğiniz her

seçeneği
birkaç
saniye
içinde
bulabilirsiniz. Örneğin AV ayarları
menüsünde çerçeve oranını, TV sistemini (SD-PAL, SD-NTSC, 720p50Hz, 720p-60Hz, 1080i-50 Hz veya
1080i-60 Hz) veya Dolby Dijital ses
parametrelerini kolayca yapabilirsiniz.

Otomatik tarama

Sabit Disk Ayarları

Kayıt bilgi ekranı

Bizim bildiğimiz AB Box’lar ev
ağına ya da doğrudan Internete bağlanmadan kurulum tamamlanmış
sayılmaz. Eğer bir router’ınız varsa
IPBox 900HD’yi Ethernet kablosuyla
buna bağladığınız anda hazırsınız.
DHCP tüm IP adres ayarlarını vs.
kendisi otomatik olarak yapar; ama
eğer bir sorunla karşılaşırsanız, AB
Box bu ayarları elle yapmanıza da
olanak tanıyor. Ya da eğer Internete
doğrudan bağlanıyorsanız, ADSL
kullanıcı bilgisi sadece birkaç saniye
içinde giriliyor. Şu anda internet
bağlantısı daha çok cihaz yazılımını
güncellemekte kullanılıyor. IPBox
900HD otomatik olarak FTP sunucuya bağlanarak size arasından
tercihte bulunabileceğiniz yazılım
sürümlerini buluyor.
Artık yazılım güncellemesi için
RS-232 veya USB port kullandığınız günleri unutabilirsiniz, gerekli
dosyalar siz daha farkına bile varmadan alıcı tarafından indirilip yükleniyor. Bu da önemli bir özellik;
çünkü yazılım sürekli güncelleniyor.
Örneğin ABCom son bir değişiklikle
FAT32 dosya sistemi desteği de
eklemiş ve bu sayede USB çubuğunuzdaki bilgilere Windows tabanlı
bilgisayarlarda ulaşabilmek için
nfs/ext formatı aramak için uğraşıp didinmekten de kurtulmuş oluyorsunuz. Yayınların kaydedileceği
sabit diskin hala ext formatında
olması gerekiyor; ama bu da IPbox
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900HD’nin kolaylıkla
gelebildiği bir şey.

üstesinden

Günlük Kullanım

Kanal tarama tamamlanır tamamlanmaz IPBox 900HD hafızasındaki son kanalı ekrana getiriyor.
Eğer herhangi bir nedenden ötürü
kanal ekrana gelmediyse, uzaktan
kumanda üzerinde “OK” düğmesine
bastığınızda mükemmel hazırlanmış
kanal listesine ulaşıyorsunuz. İlk
bakışta biraz minimalistik gelebilir; ama biraz içinde gezindiğinizde
göreceksiniz ki bir çok özelliği var.
Kumandada kırmızı düğmeye bastığınızda kanal listesini çeşitli şekillerde sıralayabiliyorsunuz (alfabetik,
buket, uydu, yayıncı, şifreli-şifresiz.) FAV düğmesi ana listeyle favori
listeleri arasında geçiş yapmanızı
sağlıyor. Spor, Drama, Haber, Film
ve Müzik olmak üzere beş favori
listesi var; ama siz de istediğiniz
kadar ekleyebiliyorsunuz. Favori
listelerine kanal eklemek için özel
bir menüye girmeniz gerekiyor, bu
menüde ana liste ve favori listesi bir
arada. Yani ana listede kanalları işaretlemek onları favori listesine eklemek için yeterli değil. Kanal listesine
dönecek olursak “i” düğmesine
basarak bir kanalı silebilir, gizleyebilir, kilitleyebilir veya ismini değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde kanalları
taşımak veya her kanalın ses ayarını kendisine özel olarak yapmak
da mümkün. Bu özelliği bizim çok
beğendik. Çünkü kanallar arasında
gezinirken sürekli televizyon veya
uydu alıcının ses ayarını yapmak
zorunda olmak çok can sıkıcı bir şey
olabilir. IPBox 900HD ile bu ayarı bir
kere yaptıktan sonra artık tamamen
unutup kendi işinize bakabilirsiniz.
Söz kanallar arasında gezmek-

Liste modunda EPG

EPG-Program ayarları

EPG Program Rehberi

ten açılmışken söyleyelim, çok
hızlı değil; ama rahatsızlık yaratacak bir yavaşlık da söz konusu
değil. Kanallar arasında geçiş, geçiş
yapılan kanallara göre 0.5 saniye
ile 1.5 saniye arasında değişiyor.
HDTV kanallar arasında hele farklı
transpondörlerdeyseler geçiş daha
uzunken aynı transpondör üzerindeki SDTV kanallarda farkına bile
varılmayacak kadar hızlı. Kanal
seçildikten sonra IPBox 900HD
buna kilitleniyor ve gözlerinizi alamayacağınız mükemmel bir görüntü
ve ses ile karşılaşıyorsunuz. Ama
reklam
arasında
cihazla
biraz
oynayabilirsiniz. Örneğin uzaktan
kumandanın üçüncü sırası oldukça
ilginç. Sağdaki düğmeye bastığınızda aynı transpondör üzerindeki
başka bir kanalı seçebiliyorsunuz.
Seçtiğiniz kanal sağ alt köşedeki
pencerede canlı olarak görülüyor.
En soldaki düğmeye basarak görüntülerin büyüklüğünü birbirine eşit
hale getirebilirsiniz. İkinci sağ düğmeye basarak da kanallar arasında
geçiş yapabilirsiniz. Yani istediğinizi büyük istediğinizi küçük hale
getirebilirsiniz. PiP (görüntü içinde
görüntü) modundan çıkmak için de
en soldaki düğmeye tekrar basmanız yeterli. Şunu da belirtelim bu iki
kanalı izlerken aynı transpondördeki üçüncü bir kanalı da kaydedebiliyorsunuz.
PVR özelliğinin de sizi hayal kırıklığına uğratmayacağından eminiz.
Bir programı kaydetmek için tek
seçeneğin “Record” düğmesi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Hiç
de öyle değil! Kaydedeceğiniz
programı EPG listesinden seçebilir,
açılış-kapanış saatlerini elle girerek
belirleyebilir veya zaman kaydırma
modunda ilk kısımlarına bakıp kaydedip kaydetmeyeceğinize programı

biraz izledikten sonra karar verebilirsiniz. Zaman kaydırma bir programı izlerken kesintiler olduğunda
da özellikle kullanışlı bir özelliktir.
Örneğin bir futbol maçı izlerken
telefon çaldığında sadece “Pause”a basmanız yeterli. İşiniz bittikten sonra gelip kaldığınız yerden
maçı izlemeye devam edebilirsiniz.
Tıpkı diğer kayıtlarda olduğu gibi
bu kayıtlara da uzaktan kumanda
üzerindeki “zarf” düğmesiyle her
zaman kolayca ulaşabilirsiniz.
EPG iki değişik şekilde mevcut.
Birincisi basit “liste” modu ve ikinci
tam “program rehberi” modu. Bunlara ulaşmak için EPG düğmesine
bir veya iki kez basmak yeterli. Eğer
saat ayarlarını doğru bir şekilde
yaptıysanız bu menüde o akşam
oynayacak programları görebilirsiniz. “List” modunda seçilen kanalın
yayın akışını ekrana getirdiğinizde,
bunları daha sonra belirli bir programı seçip “i” düğmesine basarak
ayrıntılandırmak mümkün. “program guide” modunda diğer kanallar da görülüyor ve kanallar, günler
arasında geçiş mümkün oluyor.
Hatta bir programın ismini yazarak
onu EPG listesinde arayabiliyorsunuz bile. Çok iyi değil mi? Ancak
her ne kadar kiril alfabesi ekranda
sorunsuz gösterilse de, arama yalnızca Latin harﬂeriyle sınırlı. Bunun
nedenini pek anlayamadık doğrusu.
Daha önce de bahsettiğimiz
multimedya özelliklerine gelince,
uzaktan kumanda üzerinde iki özel
düğme var: “Music” ve “Photo” Bu
düğmelerle dosyalarınıza hızlı bir
şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bunların
bulunduğu yer USB çubuk, sabit disk
veya ağ üzerinde
herhangi
bir
bilgisayar
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olabilir. MP3 oynatıcı ilk bakışta
basit görünse de işini mükemmel yapıyor. Ve daha önce de
söylediğimiz gibi cihazın son
yazılımı USB çubuklarda FAT32
dosya sistemini de destekliyor.

+

Uzman Görüşü

HDTV ve SDTV yayınları için zengin özellikleriyle gelecek vaad eden bir uydu alıcısı. Uydu
yayınlarını, karasal yayınları ve kablo yayınlarını
tunerini değiştirmek kaydıyla alabiliyor.
Bizim test ettiğimiz uydu tuneri son derece hasNickolas
sastı.
Ovsyadovskiy
TELE-satellite
Aile bireylerinden hiçbirinin kullanırken zorlanTest Center
mayacağı kadar basit bir kullanımı var.
Hungary
Uzaktan kumandanın tasarımı çok iyi.
USB çubuklarında FAT32 desteği.
Harici sabit diskler için dahili güç kaynağı çıkışı
Kanal listesindeki her kanal için ayrı ses ayarı yapabilme.
EPG’deki zengin arama seçenekleri
Zaman kaydırmalı kullanıcı dostu PVR

Testlerimizin
ilk
aşamalarında
karşılaştığımız
bazı
kilitlenmeler üzerine yaptığımız yazılım güncellemesi bu
sorunu çözmeye yetti. Bundan
da anlaşılıyor ki ABCom cihazı
sürekli geliştirmek için elinden

geleni yapıyor. Ama her şeyin
en güzel yanı şu ki bu Linux
tabanlı bir uydu alıcısı! Alternatif yazılımlar daha şimdiden
çıkmaya başladı. Bunların arasında efsanevi Enigma da var!
İlk Enigma HD test sürümünün görüntüleri www.abipbox.
com. Adresinden görülebilir.
Yani şu anda her ne kadar bir
aile alıcısı gibi gözükse de kısa
süre içinde potansiyelini her
yönüyle ortaya çıkaracak gelişmeler kapıda.

-

900HD “yaşlı kardeşi” 9000HD’nin aksine aynı anda sadece bir
tuner kabul edebiliyor. Yine de bunun günlük ev kullanımı için
bir sorun olacağını sanmıyoruz. Ama, dahili sabit diskleri kabul
etseydi iyi olurdu. Böylece IPBox 250s veya 350S’den bu yeni
cihaza geçen kullanıcılar sadece sabit disklerini çıkarıp buraya
takarak terfilerini tamamlamış olurlardı.
İleride bir yazılım güncellemesiyle düzeleceğini umduğumuz
küçük bir sorun da 900HD DRE-crypt CI modülünü otomatik
olarak tanımıyor. Bazı Doğu Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanıldığını düşünürsek, bunun da düzeltilmesi gerekir.

Liste içinde kanal ses ayarı

TECHNIC
DATA

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

info@abcom.sk

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

1425 Sembol hızında SCPC yayını

SCPCyes

ENERGY

DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

DIAGRAM

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

Apparent Power

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

Active Power

Mode
StandBy
Reception
PVR

Apparent
23 W
31 W
33 W

Active
14 W
19 W
21 W

Factor
0.61
0.61
0.63

RS232 interfaceyes
EPGyes
C/Ku band compatibleyes
Power supply110-245 VAC, 50/60 Hz
Dimension300x60x240mm
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İlk açılıştaki zirveden sonra cihaz 15 dakika StandBy modunda kalıyor ve 15
dakika boyunca normal kullanıma geçiliyor. Daha sonra harici bir sabit disk
kendi güç kaynağıyla çalıştırılıyor ve PVR kullanılmaya başlıyor.

TEST REPORT

İnce Üst Sınıf LNB Serisi

GT-SAT’tan yeni GT-TC40,
GT-QDC40 ve GT-QTC40
Çift Tunerli HD Uydu
Alıcılar için Mükemmel
LNB’ler
Günümüzün modern uydu alıcılarında 2 tuner
artık olağan sayılıyor. Doğal olarak bu uydu
alıcılarını tam potansiyelinde kullanabilmek
için çiftli LNB kullanılır. Eğer evinizde böyle
birden fazla uydu alıcısı varsa, o zaman quad
veya quattro LNB kullanmalısınız. Böylece,
istediğiniz zaman istediğiniz şeyi izleyebilme ve
kaydedebilme özgürlüğüne sahip olabilirsiniz.
Diğer yandan, her geçen gün daha fazla
HD kanala kavuşuyoruz. Bunlar yüksek FEC
değerlerinde DVB-S2
formatında kodlanmış
sinyaller. Bu nedenle
alışkın olduğumuz SDTV
kanallarından daha
iyi gürültü değerleri
gerektiriyorlar. Bu
kalitede bir sinyal için de
ya daha büyük bir çanak
kullanmak gerekir ya da
daha iyi (düşük gürültülü)
LNB.
12-01/2009
GT-TC40, GT-QDC40 AND
GT-QTC40 OF GT-SAT
Mükemmel performans, son derece
düşük gürültü değeriyle çift tunerli HD
uydu alıcılar için mükemmel tercih.
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sonuçta siz okuyucularımıza
daha kesin sonuçlar verebiliyoruz. Çok sayıdaki ölçüm nedeniyle grafikler de çok fazla oldu,
şimdi bunları tek tek analiz
edelim.
Şekil 1’de referans LNB (tekli,
0.2 dB) ile çiftli GT-TC40 ve
quattro GT-QTC40 LNB’lerin
çıkış güçleri (sinyal kuvveti)
karşılaştırmasını görüyorsunuz.
Sonuçlar çok daha büyük ve
artık LNB ile alıcı arasında sinyal
zayıﬂığından endişe etmeden
daha uzun kablolar kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Quad
LNB’nin performansını şekil 2’de
görüyorsunuz. Referans LNB’den

■ Şekil1. Çiftli ve quattro LNB’lerin
çıkış gücü

GT-Sat firmasını düzenli okurlarımız iyi tanırlar. TELE-satellite’in 09/2008 sayısında firmanın
yüksek çıkış güçlü LNB’lerini
tanıtmıştık. Bu LNB’ler gürültü
performansından ödün vermeden yüksek çıkış gücüne
ulaşabilen şaşırtıcı seviyede
iyi aletlerdi. Bu yüzden firmanın yeni çıkardığı LNB serisini
test etmekte bu kadar istekli
olmamız çok normal sayılır. Bu
kez test ettiğimiz modeller GTTC40, GT-QDC40 ve GT-QTC40
oldu. Bunlar sırasıyla Çift, quad
ve quattro LNB’ler.
İlk izlenimimiz: işçilik çok iyi
ve LNB’ler son derece küçük.
Küçüklük
olgusu
özellikle
quad ve quattro modeller için
geçerli. Hatta bir karşılaştırma yapabilmeniz için size
önceki sayıda adı geçen LNB
ile
şimdikinin
(GT-QD40D
vs.
GT-QDC40)
resimlerini
bile veriyoruz. Tabii ki büyük
olanın daha yüksek çıkış gücü

■
var, ama diğer firmaların quad
LNB’leri ile karşılaştırıldığında
GT-QDC40 hafif, küçük ve
güçlü bir LNB.

Her LNB tipinden
aldık ve hepsinin
yaptık. Bu yöntem
için daha yorucu

iki numune
ölçümlerini
işleri bizim
kıldı; ama

büyük değil; ama küçük de
değil. Quad modellerin referans
LNB kadar güçlü sinyal ürettiğini
rahatlıkla söyleyebiliriz.

■ GT-QDC40 diğer quad

LNB’lerden çok daha küçük
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lerde referans LNB’den daha iyi
sonuç verdi! Hemen belirtelim
1dB veya daha büyük farklılıklar
pratikte önem taşıyan değerler.
Sizin de görebileceğiniz gibi performans özellikle Ku-bantın üst
kısımlarında özellikle büyüktü.
Quad modellerde daha kötü
sonuçlar bekliyorduk. Ama bizi
hayrete düşürdüler ve mükemmel sonuçlar verdiler. Şekil 4’te
bu sonuçları görüyorsunuz. Kubantın üst kısımlarında yine aynı
şekilde çok iyi sonuçlar aldık.

■ Şekil 3. çiftli ve quatro modellerde referans LNB ile MER ölçümlerinin karşılaştırılması

DC güç tüketimi bu seviyedeki aletler için normal düzeydeydi. Çiftli LNB’ler 150~170
mA, quad LNB’ler: 200~230
mA ve quattro: 260~280 mA
akım çekiyor. Uydu alıcılarının
rezervleri ise normalde 500 mA
kadardır. Yani tekbir uydu alıcısı
tek başına bu LNB’lerin hepsiyle
başa çıkabilir.

■ Şekil 4. Quad modellerde referans LNB ile MER ölçümü karşılaştırması
Her
zaman
olduğu
gibi
gürültü performansı bizim yine
daha çok ilgilendiğimiz bir konu.
Neden? Çünkü sadece uzun
kablo kullananlar güçlü sinyale ihtiyaç duyar, ama herkes
aldığı sinyalin gürültü değerinin düşük olmasını ister. Düşük

gürültü zayıf transpondörlerden
de sinyal alınabilmesi anlamına
gelir ve kötü havalarda daha
yüksek bir tolerans anlamına
geliyor.
Şimdi şekil 3’te çiftli ve
quattro LNB’lerden elde etti-

TECHNIC
DATA

Manufatcurer/Distributor

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

E-mail

info@gt-sat.com

Telephone

+352-26432203

Fax

+352-26432204

Models

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

Description

Universal Ku-Band LNBF’s for Offset Dishes

Noise Figure

0.2 dB (typical)

LOF

9.750 and 10.600 GHz

ğimiz ölçümleri görebilirsiniz.
Pozitif çubuklar modülasyon
hata oranının (MER) referans
LNB’den daha iyi olduğunu,
negatif bar ise daha kötü olduğunu gösteriyor. Test edilen
tüm LNB’ler hem de test edilen
neredeyse bütün transpondör-

+

Son olarak, zayıf transpondörlerdeki performansı kontrol
ettik. 5 derece doğu 11670’teki
zayıf bir transpondördeki sinyali bunun için seçtik. Referans
LNB’den aldığımız sonuç C/N 9
dB oldu. Çiftli LNB’leri sırasıyla
taktığımızda yine aynı sonucu
aldık: 9 dB. Hangi değeri kontrol
edersek edelim; MER, C/N zayıf
ya da güçlü transpondör hepsin
de LNB’lerin gürültü performansı
mükemmeldi!

Uzman Görüşü

Olağanüstü gürültü performanslarıyla mükemmel LNB’Ler. Çiftli ve Quattro LNB’lerde yüksek
güç. Özellikle çift tunerli yeni HD’ler için çok
uygun

-

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
Test Center
Poland

Yok

Quatro çıkışları koruyucunun altında yer alıyor ■
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■ Geçmeli konektör koruyucu
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Venüs
Motor

12-01/2009
VENUS MOTOR
Büyük antenler için
güçlü motor

Büyük çanaklarda ağır
motorlar kullanmak
gerekir. Endonezya’lı
Subur Semesta’nın Venüs
moturu firmanın yine
Venüs marka çanağı
üzerinde test edildi.
Büyük antenler genellikle motorlu olur;
çünkü büyük bir anteni sadece tek bir
uyduya sabitlemek ekonomik açıdan pek
mantıklı değildir. Ama o antene bir motor
takarak birkaç uydudan sinyal alabilirsiniz. Uydularda çok fazla C bant sinyali
olmaması da bunun bir diğer gerekçesi.
Tek bir uyduda yeterli sayıda C bant yayını
bulmak mümkün olmadığına göre anteninizi birkaç uyduya çevirerek daha fazla C
bant yayını izleyebilirsiniz.
TELE-satellite dergisinin 09/2008 sayısında çanak antenlerini tanıttığımız Endonezyalı PT. Subur Semesta, bu büyük
antenler için ağır motorlar da üretiyor.
Motor, dişli bir zincirle anten direğini çeviriyor. Bu sistem çanağın tüm ekipmanla
birlikte dönmesini sağlayarak daha iyi bir
rüzgar direncine sahip olmasını sağlıyor.
Bu çok önemli; çünkü motorların Endonezya’nın şiddetli fırtınalarına karşı dayanıklı olması gerekiyor.

■ 1.

PT. Subur Semesta’nın motoru, zincir aracılığıyla anten ayağını çeviriyor.

Motor dört telle, 36-Volt aktüatör soketi
olan bir uydu alıcısına bağlanıyor. Bu alıcı,
örneğin TELE-satellite 11/2008 sayısında
tanıttığımız Venus New Millennium II-EP
uydu alıcısı olabilir. Bu alıcının hafızasına
60 uydu pozisyonu kaydedilebilir ki, bizce
büyük bir çanak için fazlasıyla yeterli.
Venüs motor sisteminin çanağı 180°
derece döndürebilmesi, oldukça iyi; böylece bütün bir açıyı kapsıyor. Standart
kurulumlar için bu da fazlasıyla yeterli.
Fransa’nın güneydoğusunda, Lyon’daki
test merkezimizde sadece 130 derecelik
bir açıyı test edebildik. Yani, 302° Doğu
(58° Batı) INTELSAT 9 ile
72° Doğu
INTELSAT 4 uydusu arasındaki mesafeyi.
Motor bu mesafeyi 57 saniyede alırken,

PT. Subur Semesta tarafından üretilmiş ■
VENUS marka bir çanağa monte edilmiş
motor.
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230 Voltta 0.42 Amper güç harcadı. Bizce bu
oldukça makul bir hız.
PT. Subur Semesta, bu motoru büyük çanaklar için uygun bir alternatif olarak üretmiş.
Son derece stabil ve yüksek rüzgar direnciyle
iddialı bir motor.

■ PT Subur

Semesta
ürünlerinin
standart
aksesuarı
manyetik
tutacaklı su
terazisi ile
motor kolayca
mükemmel
şekilde
ayarlanabiliyor.

+

Uzman görüşü

Kolay montaj ve kurulum

-

Kullanıcı kitapçığı yok, kurulumu yapabilmeniz için bu konuda deneyimli olmanız gerekiyor

■ Venus motoru

değerini ekvatora
yakın bölgelerde
bile kanıtladı.
Resimde
Endonezya
Pontianak’da
(Kalimantan
Barat bölgesi)
kurulu SatcoDX
AutoTarama
istasyonuna
Venus motoru
kurulurken
görüyorsunuz.

Sylvain Oscul
TELE-satellite
Test Center
France

■ Venus New millennium
II-EP uydu alıcısıyla
tüm uydu konumlarını
kaydedebilirsiniz.
Profesyonel bir ölçüm
cihazı antenin ince
ayarının yapılmasında
kullanılabilir.

■ Endonezya

SatcoDX
AutoTarama
istasyonu
müdürü Vincent
Witjhun,
oğluyla birlikte
motorlu Venüs
anteninin önünde
görülüyor.
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DVB-S, DVB-S2 HDTV
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Uydu Alıcısı Üreticisi Smart

Almanya’nın Kara
Ormanlarından
“Smart”
Siz TELE-satellite’in bu sayısını elinize
aldığınızda Smart Electronic daha bir
yaşını bile doldurmamış olacak. Bu kadar
genç bir firma olmasına rağmen, kendi
üretim tesisleri ve kendine ait satış
kanalları var. Yeni başlayan bir firma nasıl
bu kadar hızlı gelişebilir? İşte bu sorunun
cevabını bulmak için Almanya’nın güney
batı köşesizine ünlü Kara Orman guguklu
saatlerinin merkezine, kusursuz işçiliğin
anavatanına bir yolculuk yaptık.
■ İki Smart yöneticisi Peter

Löble (solda) ve Christoph
Hoeﬂer (sağda) şirketin
binasının çatısında. Christoph
Hoeﬂer 1988’den beri uydu
sektörünün içinde. Bir radyo
televizyon teknisyeni olarak
başladığı bu işte Nokia’nın saha
yöneticiliğinden önce özel bir
elektronik mağazasında alım
satım yöneticiliğini yapmış.
2005 yılında Wela’nın satış
başkanı ve Smart Electronic’in
kuruluşuyla birlikte nihayet
yönetici olmuş. Peter Löble,
ikinci müdür ve 1997’den
beri uydu sektöründe. O da
daha önce bir elektronik
mağazasında çalışırken 2001
yılında Wela’ya ürün müdürü
olarak girmiş. İkili 1997’den
beri birbirlerini tanıyor ve
kendilerini büyük bir ekip olarak
tanımlıyorlar.
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Christoph Hoeﬂer ve Peter Löble, Smart’ın
iki yöneticisi. Bize işlerin durumuna ilişkin
kısa bir bilgi verdiler: Smart Electronic,
2008 yılının başlarında Wela Electronic’ten
ayrılarak kurulmuş bir şirket. Smart ayrıca
üçüncü kişilerden aldığı parçalarla uydu
alıcıları montajı yapabileceği bir tesis de
almış. Bu arada söyleyelim, uydu alıcıları
bütün ürün yelpazesi içinde yalnızca bir
bölüm oluşturuyor. “bunun dışında LNB’ler,
çoklu şalterler, montaj malzemesi, kısacası
bir uydu satıcısının ihtiyaç duyacağı her
şeyi satıyoruz.” Diyor Peter Löble.
Christoph Hoeﬂer, daha sonra şirketin iş
hayatının ilk yılında nasıl bir performans
gösterdiğini anlatıyor. “20 milyon EURO
civarında bir ciro bekliyoruz. 2009 yılında
bunun %10 artmasını bekliyoruz.” Uydu
teknolojisi üzerinde çalışan tüm personel
Wela Electronic’ten geçiş yapmış. Christoph Hoeﬂer’in belirttiğine göre “30 kişi
uydu imalatında çalışırken, 15 kişilik bir
personel satışlarla ve 10 kişi de idari işlerle
ilgileniyor.” Pazarlama departmanı sıfırdan
inşa edilmiş. Smart’ın büyüme sürecinde
olduğuna hiç kuşku yok!

konusuna odaklanmış. Her iki yönetici de
Smart’ın asıl gücünün bu olduğu konusunda
hem fikir. Christoph Hoeﬂer: “Müşterilerimizin taleplerine anında cevap verebiliyoruz; çünkü uydu alıcılarını tam burada Kara
Orman’da üretiyoruz. Bu nedenle uzun,
dolambaçlı teslimat kanallarıyla uğraşmadan Avrupa ve Kuzey Afrika’ya hızlı teslimat
yapabiliyoruz.”
Christoph Hoeﬂer, bazı örnekler veriyor: “İstenilen dile uygun kullanıcı kitapçığı
veriyor veya ekran üstü menü dilini yerel
dile göre hazırlıyoruz.” Her şey bir yana,
Smart’ın parolası “Bağlan,İzle” Müşterilerin
ilk andan itibaren Smart uydu alıcılarından
memnun olması gerektiğini düşünüyorlar.
Bunu da “Kara Orman’da üretilen kullanımı

Peki büyümedeki asıl hedeﬂer neler? Peter
Löble şirketin sahip olduğu Pazar paylarını
şöyle açıklıyor. “satışların %50’si Almanya’da gerçekleşiyor, Doğu ve Batı Avrupa’ya
%20’şerlik kısım giderken; %10 ise Kuzey
Afrika’da gerçekleşiyor.” 2009 yılında Peter
Löble Pazar payı oranlarında değişiklik ve
toplam ciroda artış bekliyor. “Satışlarımızın
%45’inin Almanya’da, %15’inin Batı Avrupa’da %25’inin Doğu Avrupa’da gerçekleşmesini bekliyoruz. Kuzey Afrika pazarının
payı da %15’e yükselecek.”
Kuzey Afrika’daki satışlar konusunda
neden bu kadar iyimser olduğunu da açıklıyor: “Birkaç ay önce orada bir şube açtık ve
bu sayede oradaki müşterilerimize çok hızlı
ve gecikmesiz teslimat yapabileceğiz.
Smart, belirgin şekilde uydu alıcısı

■ Üretim katından bir görünüm: burada kabinlere yerleştirilen devrelere tunerler takılıyor. Peter Löble:

“Böylece tek bir ana cihazla birkaç farklı pazara aynı anda hitap edebiliyoruz. Belirli pazarların özel
taleplerine cevap verirken kaliteden de ödün vermiyoruz.” Burada üç seviyede ürün üretiliyor: CA,CI,
USB ve VFD ekranlı HD uydu alıcılar, sınırlı özelliklere sahip temel modeller ve kısa süre önce eklenen
LINUX tabanlı uydu alıcılar.

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

kolay ve kaliteli ürünlerle” sağlayabilirler.
Christoph Hoeﬂer, felsefelerini bu sözlerle
sloganlaştırıyor.
Peter Löble, Fastaki satış ofislerini neredeyse her ay ziyaret ediyor. Diğer yandan
başta Avrupa olmak üzere, diğer ülkelerde
de satış partnerlerine açık olduklarını belirtiyor. Uydu alıcılarımızı bölgesel ihtiyaçlara
uyumlu hale getirebiliyoruz. Diye aceleyle
ekliyor.
Her ne kadar Smart daha bir yaşını bile
doldurmamış bir firma bile olsa, yeni ürünler
geliştirmeye başlamış bile. Bunlardan bazıları TELE-satellite’in yeni sayısı çıktığında
piyasaya sürülmüş olacak. “son derece
küçük boyutlarda yeni bir LNB serisi üretiyoruz.” Diyor Peter Löble. Christoph Hoef-

ler ise şunları ekliyor “bunlar özellikle çok
odaklı antenler için olacak.” Diğer bir yenilik
ise standby modunda sadece bir Watt harcayan son derece düşük güçle çalışan bir
güç kaynağı. Çoklu şalterler söz konusu
olduğunda Peter Löble “tekkablo uyumlu bir
çoklu şalter de üreteceğiz” diyor. Bu şalteri
kullanarak tek bir Quattro LNB ile sekiz tekkablolu uydu alıcısı izlenebilecek. “Gelecek
günlerde hiç kuşkusuz bu büyük bir başarı
olacak.” Diyor Peter Löble, çünkü bu sistemle her uydu alıcısını bir diğerine kolayca
bağlayabilirsiniz.
Kullanım kolaylığından bahsedecek olursak, Christoph Hoeﬂer şunları söylüyor
“tüm uydu alıcılarımızda RAPS bulunuyor.”
Yani her zaman güncel kalıyorlar. Yeni uydu

kanalları kanal listesine otomatik olarak
ekleniyor. “RAPS sinyali şu anda ASTRA
üzerinden yayınlanıyor; ama kısa süre
sonra HOTBIRD’e de geçecek.” Bu uyduların kapsama alanında bulunan uydu alıcısı
sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan
otomatik olarak hep güncel kalacak.
Smart’ın iki yöneticisinin coşku ve heyecanını görünce Smart’ın yenilikçi ve hızlı bir
gelişme göstereceğinden emin oluyorsunuz. Kara Orman’da kurulmuş olan şirket
uydu teknolojisinde isim yapmaya aday
olarak karşımızda duruyor.

Smart Electronic’in Almanya’da ■
Kara Orman’ın ortasındaki
merkezi.

uydu alıcısı tek tek test edilerek bir seri ■
numarası vuruluyor.

■ Her
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■ Bu sevkıyat Rusya’ya mı

İtalya’ya mı yoksa başka
bir yere mi? Neresi olursa
olsun, Smart o ülkeye yönelik
kullanım kitapçıklarını elinde
tutuyor ve siparişin niteliğine
göre uydu alıcılarının
kutusuna yerleştiriyor.

■ Depodan bir görünüm: Uydu

alıcılar dışında,Smart kamp
izlemeleri için komple paketler
de sunuyor

■ Araştırma Labaratuarı:

Müşterilerin rüyaları burada
gerçeğe dönüyor. Bunun için yeni
yazılımlar burada hazırlanıyor

■ Christof Jackle

sadece teknik
dokümanlarla
ilgilenmekle
kalmıyor, paketlerin
tasarımını
da yapıyor.
Monitörünün
üzerinde görülen
Smart enerji
logosu onun
tasarımlarından biri
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■ Satış odası: Smart

bu odada dünyanın
her yerindeki
müşterileriyle
bağlantısını
sürdürüyor
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3 Eksenli Deniz Sistemleri Üreticisi

ABD Merkezli Öncü Teknoloji
Alexander Wiese

Uydu teknolojisinde ABD’nin açıkça
önde olduğu bazı sektörler var.
Bunlardan birisi daha çok gemilerde
kullanılan motorlu iki yollu izlemeli uydu
takip antenleri. Bu teknolojinin Pazar
lideri California’daki SeaTel.

■ SeaTel Inc başkanı Lorna Brady Glover
Boby Johns
TVRO ürün
müdürü, burada
Concord’daki
SeaTel binası
önünde görülüyor.
Burası, Kuzey
Kaliforniya’da
San Francisco
ve Oakland’ın
■ doğusunda bir yer
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Lorna Brady Glover, bu şirketin başkanı.
Bize COMSYS tarafından kısa süre önce
yayınlanan bir çalışmayı gösteriyor. Bu
rapordaki verilere göre SeaTel tek başına
bu pazarın %73’lük kısmına sahip. SeaTel,
Inc. Asıl olarak Cobhan Satcom Grubun bir
parçası ve Kuzey Kaliforniya’daki merkezinde 205 personel çalışıyor. İnsan Kaynakları Müdürü Audrey Anderson personelin

görev dağılımıyla ilgili şu bilgileri veriyor:
“113 personelimiz imalathanede çalışıyor,
12 kişi satışta ve 20 kişi Müşteri Hizmetleri bölümünde. 39 Teknoloji Geliştirme
(Mühendislik) ve 21 İdari personel (Yönetici, Muhasebe ve Bilgi İşlem) bulunuyor.
TELE-satellite geçtiğimiz günlerde (sayı
03/2008) 1996 yılında Lorna Brady Glover
tarafından açılan ve SeaTel Europe ismiyle

faaliyetlerini bugün artık James Boulton
yöneticiliğinde yürüten Avrupa şubeleri
hakkında bilgi vermişti. Diğer bir şube de
kısa süre önce Singapur’da açıldı. SeaTel’in
bunun dışında ABD’de Fort Lauderdale’de
de bir ofisi var.
Lorna Brady Glover, işlerin gelişiminden
oldukça hoşnut: “İşler düzenli olarak artı-
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yoluna gidiyor. Veya ikinci çanağı internet
bağlantısı için kullanıyorlar. Hatta artık dört
çanak takmaya başladılar. “Gezi gemisi
yolcuları her geçen gün daha talepkar oluyorlar.” Diye açıklıyor bu durumu Bobby
Johns. Sadece TV bağlantısıyla yetinmiyor,
bu gemilerde hızlı internet bağlantıları da
istiyorlar.
Bunlar satışları artıracak son derece
güzel haberler; SeaTel üzerine düşeni
sürekli yeni ürünler geliştirerek yapıyor. En

■ Ürün geliştirme bölümünden bir görünüm. Susan Fu

üç eksen yazılım kontrol programını geliştiren ekibin baş
yazılım mühendisi.

yor! Bunun bir nedeni de Amerikan dolarının ucuz olması. Bu sayede ürünlerimiz
dünyanın her yerinde daha ucuza geliyor.”
TVRO Ürün Müdürü Bobby Johns, ürün yelpazelerini şöyle açıklıyor: “izleme sistemlerimizin %25’i TV sinyalleri için, geri kalan
%75’i ise veri hizmetleri, internet yukarı
bağlantıları vs. gibi amaçlarla kullanılıyor.”
Lorna Brady Glover, işlerin gelişiminden
oldukça memnun görünüyor ve bu konuda
son derece iyimser.

■ Josh Lahommedieu,

bir prototipi hazırlarken
görülüyor.

Lorna Brady Glover, Asya pazarını gelişme
potansiyeli en yüksek Pazar olarak görüyor.
Bunun dışında gemi ve tankerleri de yakından takip ediyor. “Gemilerde gittikçe daha
fazla eğlence sunuluyor ve herkes interneti
her an elinin altında istiyor. Ayrıca uydu
televizyonuna gemilerden olan talep de her
geçen gün artıyor.”
“şu da oldukça ilginç ki” diye ekliyor Bobby
Johns “ikinci ve dördüncü çanak antenler
için gelen taleplerde de bir artış trendi var.”
Özellikle gezi gemileri tek bir antenle yetinmiyorlar. Yedek olarak ikinci bir antenleri
her zaman mevcut. Bazıları da iki antenle
aynı anda iki farklı uydudan yayın alma

■ Kalite kontrol Seatel için en önemli

son ürünleri ise USAT24. USAT kısaltmasının anlamı “Ultra Small Aperture Terminal”,
24 sayısı ise büyüklüğünü gösteriyor. 24 inç
yani 60 cm. Başkan yardımcısı John Phillips, bu çanak İnternet erişimi için kullanılacak diyor. Coastal 24 TV anten sisteminin
modifiye edilmiş bir versiyonu. Bu iki anten
yatlarda TV ve geniş bant İnternet erişiminin sağlanmasında kullanılacak.

konulardan biri. Chris Holt şirketin kalite
kontrol müfettişi. Son model bir aletle
antenlere takılacak olan döner tablaların
hassasiyetlerini ölçüyor.

■

Michael Rahbari, müşteri hizmetleri
mühendislerinden biri. Bir müşteri problemi
olduğunda SeaTel’i arıyor. Mühendisler derhal
bu sorun üzerinde çalışmaya başlıyor. “sabah
08:00’den akşam 16:30’a kadar bize ulaşabiliyorlar. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında
gece yarısına kadar çalışan bir telefon sistemi
de mevcut. Hafta içi günlerde gece yarısından sonra Avrupa’daki meslektaşlarımız telefonları üstleniyor.” Böylece SeaTel müşterileri
günün her saatinde telefonda karşılarında
yetkili birini bulabiliyorlar. “Her hafta 250 ile
300 arasında telefon çağrısı alıyoruz.” Diyor
Michael Rahbari, “ve eğer problemi telefonda
çözemezsek, oraya gidip kendimiz yapıyoruz.”
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TELE-satellite dergisinin bu sayısının baskıya girdiği günlerde ilk gemi çoklu uydu
sistemi de piyasaya çıkmış olacak!
Projenin başında TV izleme ürünlerinden
sorumlu Bobby Johns bulunuyor. Bunun
için üç eksenli motorlar kullanılıyor; çünkü
sadece azimut ve elevasyon değerleri
yeterli değil. Çoklu uydu izleme sistemlerinde LNB’lerin konumları da sabit tutulmalı.
Bu da SeaTel Mühendisleri için oldukça zorlu
bir görev olmuş.
SeaTel, motorlu antenler ve uydu takip
antenleri arasındaki segmenti bütünüyle
kontrolü altında tutuyor. Sürekli yeni ürünler ve gelişmelerle tüm gelişme yollarını da
böylece kontrol altına almış durumda.
SeaTel, uydu izlemeyi daha önce düşünülemeyecek noktalar taşımış durumda. Tipik
bir Amerikalı: Zorluklar aşılmak içindir!

■ SeaTel’in deposundan bir

görünüş: koruyucu külahlar monte
edilmek üzere bekliyor.

■

■ Bu tür büyük sistemlerin taşınması
özel özen gerektiriyor. Her parça
kendi boyuna uygun karton
kutularda paketlenip emniyet altına
alınıyor. Robert McNeally sevkıyat
görevlilerinden biri. Her parçanın
güvenli bir şekilde yerleştirilip
gönderilmesinden sorumlu
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Henry Adams Depo kontrol denetçisi
ve merkezdeki malzemeleri denetliyor.
Ayaklar büyük antenler için. Henry
Adams’ın yanındaki ayak 2.0 metre
çaplı bir antene ait. Büyük olanları 3.6
metrelik çanaklarda kullanılıyor. “burada
dönüş süremiz yaklaşık bir hafta” diye
açıklıyor Henry Adams. SeaTel, anında
temin ilkesine göre çalışıyor. Sözlerine
şöyle devam ediyor. “Ayaklar bize iki
günde bir teslim ediliyor.” Operasyon
koordinatörü Ian J. Smith şunları ekliyor
“Vida, somun gibi küçük parçalar günde
iki kez yenilenir.” Böylece SeaTel elinin
altında minimum düzeyde stok tutuyor.
Bu hem maliyetler açısından faydalı hem
de mevcut yerin sınırlı olduğu göz önüne
alınınca bir zorunluluk

SeaTel’den bir Yenilik:
Çok-uydu motorlu Sistem
■

■ En son model: 60

santimlik bu sistem
beş uydu alabiliyor

Evet, sadece üç gibi
görünse de beş uydu
alıyor: Merkezdeki
besleme, üç uydu
alıyor 101˚ orta, diğer
iki yandakiler ise
99˚ve 103˚. Soldaki iki
besleme ise 110 ve
119 derece için. Bu
sistemin Ürün müdürü
Bobby Johns, 2 derece
ofsetli monoblok
LNB’ler arıyor. “Bu
yöntem soruna
daha iyi bir çözüm
olacaktır.”
Konuyu daha iyi bilen
TELE-satellite okurları
için söyleyelim,
burada gördüğümüz
sinyal alma ünitesinde
dairesel polarizasyon
ve kabin içinde çoklu
şalter yer alıyor.
Dört “F” konektörün
açıklaması da bu

John Phillips Mühendislik başkanı ve en son ürünlerini ■
gösteriyor: uplink ve downlink yapabilen 60 santimlik
bir internet sistemi. USAT24 Genişbant. Çanaktaki siyah
küçük kutu, SeaTel’in birkaç yıldır standart aksesuar olarak
sunduğu bir GPS alıcıs

SeaTel’den Bir Yenilik:
Minyatür yukarı/aşağı bağlantı sistemi

■
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Küçük anten kompleks bir elektronik sistemle kontrol
ediliyor. Sol alt köşedeki kutuda BUC (Block Up Converter)
ve soldaki kutuda ise anten kontrolü yer alıyor

1

2
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9

3

10

13

12
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3 Eksenli bir deniz sisteminin yapımı
1. Adım: İlk adım SeaTel
görevlisi Sandy Sneed tarafından atılıyor. Döner anten
sisteminin kalbi olan kaideyi
topluyor. Önündeki resimli bir
el kitapçığı parçaları doğru
yerleştirmesinde ona yardımcı
oluyor.
2. Adım: Sonra motorlar
kuruluyor, ortaya çıkan ürüne
Canister deniyor. Diane PernoSpiridonov burada çalışırken
görülüyor. Üretimde çalışan
tüm personel gibi o da güvenlik
gözlükleri takıyor.

11

■ Daniel Blair Üretim mühendisi ve en

nihayetinde tamamlanmış ürün çıkana
kadar bütün üretim aşamalarından
sorumlu

3. Adım: Seviye krişinin de
eklenmesiyle canister tamamlanıyor ve stabilizasyon ünitesi
haline geliyor. Böylece üç
eksenli çanak anten için temel
montaj ünitesi hazır hale
gelmiş oluyor.
4. Adım: Çanak büyüklüğüne
göre bir çanak çerçevesi kuruluyor. Eddie çalışma esnasında
görülüyor.
5. Adım: Bu aşamada elektronik bileşenler monte ediliyor.

6. Adım: Boby Hughes asıl
kaideyi yerleştiriyor.
7. Adım: Çanak hazırlanıyor.
Jim Miller bunu 2.4 metrelik
ofset yansıtıcıya bir feedhorn
takarken görülüyor.
8. Adım: İşte o an! Çanak
canister üzerine indiriliyor ve
her iki parça birbirine bağlanıyor.
9. Adım: Dalga rehberi artık
kurulabilir. Bu feedhorn ile
elektronik aksamı birbirine
bağlıyor.
10. Adım: Montaj tamamlandı
mı? Hayır, henüz değil. Jarvis
Walker’ın işi daha yeni başlıyor. Anten sistemini dengeliyor. V-kemerleri motorlardan
ayrılıyor ve böylece antenin
rahatça hareket etmesi sağlanıyor. Anten yatay pozisyonda
yerleştiriliyor ve iki yana
kaymaması sağlanıyor. Eğer
bir yana saparsa karşı ağırlık
diğer tarafa yükleniyor. Bu tip
bir sistem 2.4 metrelik çanakla
birlikte yaklaşık 200 kg tutuyor
ve bu nedenle çok iyi denge-

lenmesi gerekiyor. Antenin
dengelenmesi V-kemerleri
tekrar takıldıktan sonra yapılıyor ve ardından elektronik ince
ayarları mümkün hale geliyor.
Küçük denge problemleri hala
varsa bir sonraki adımda motor
güç kullanımındaki farklılıklarla
ortaya çıkarılabilir.
11. Adım: Tamamlanan ürün
test ediliyor. Joaquin Sanchez
motorları çalıştırıp anteni her
yöne hareket ettiriyor. Herhangi
bir denge problemiyle karşılaşılırsa, gerekli karşı ağırlıklarla
bu sorun da çözülüyor.
12.Adım: İşlem tamam!
Montaj mükemmel dengeye
gelmiş durumda ve gerektiği
şekilde test edilmiş. Michael
Flood çanağın nasıl hareket
ettiğini test ediyor.
13. Adım: Hayır, henüz
tamamen bitmiş sayılmaz.
Müşterinin yerinde anten hava
şartlarına karşı korunması
için bu şekilde yerleştiriliyor.
Burada SeaTel operasyon
koordinatörü Ian J. Smith,
görülüyor.

Üretim
tesislerinden bir
■ görünüm

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

85

COMPANY REPORT

Uydu Toptancısı ve Uydu Alıcı Üreticisi Nanoxx

Frankfurt’tan
Çift XX
NanoXX uydu alıcılarının simgesi XX. Bu iki X,
şirketin adı olan MatriXX’de göze çarpıyor. Bu
iki X’in anlamını merak ettik ve Almanya’da
Frankfurt’un kuzeyinde yer alan küçük
Liederbach şehrinde Marcel Hofbauer’i bulduk.
Marcel, MatriXX’in kurucusu ve aynı zamanda
başkanlığını da yürütüyor. Ürettikleri uydu
alıcıları için NanoXX ismini seçen de kendisi. Bu
gerçekten de akıllıca seçilmiş bir isim; çünkü iki
büyük X dikkat çekiyor ve hemen göze çarpıyor.

TELE-satellite World

www.TELE-satellite.com/...
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Marcel Hofbauer, en başından itibaren uydu
teknolojisinin içinde olmuş bir kişi. Babasının
bir anten dükkanı varmış ve seksenli yılların
sonuna doğru uydu yayınları başladığında o da
babasına uydu sistemleri kurmakta yardımcı
olarak bu işe başlamış. “gürültü değeri 2.4 dB
olan ilk LNB’leri hatırlarım.” Diye anıyor eski
günleri.
1994’te bir anten toptancısında dağıtım
müdürü olarak profesyonel kariyerine başlamış. 2003 yılında şirket el değiştirince, Marcel
Hofbauer bu fırsattan yararlanarak kendi işini
kurmaya karar vermiş: “Bana karım yardım
ediyordu, ayrıca üçüncü bir kişi daha bularak
üç personelli MatriXX Systems’i kurduk. O
zamanki en önemli işlerimizden biri Dreambox’ın dağıtımıydı.
MatriXX, bugün de o zaman olduğu gibi bir
uyducunun ihtiyaç duyabileceği her şeyi satın
alabileceği bir toptancı. Ama o günlerde Marcel
Hofbauer’in canını sıkan bir şey vardı. “Bana
mal verenlerin hiç biri düşüncelerime kulak
asmıyordu.” Ayrıca zayıf bir noktaları da satış
sonrası destekmiş ve Marcel bu konuda da
iyileştirmeler yapılması
gerektiğini
düşünmüş. Böylece
2006’da kendi uydu
alıcı markasını yarat-

maya karar vermiş. “Güney Kore’de fikirlerimi
gerçeğe dönüştürmemi sağlayacak bir üretici
buldum.” Geliştirilmiş müşteri hizmetleri ve
özellikle satış sonrası destekteki iyileştirmeler sayesinde Marcel Hofbauer hızla büyümeyi
ve sürekli gelişmeyi başarmış. Tabi en önemlisi teknolojik yenilikler konusundaki fikirlerini
uygulayabilme şansı yakalamış.
Marcel Hofbauer özellikle ağ entegrasyon
konusuyla ilgileniyor. “Gelecek burada!” diye
düşünüyor. En büyük hayali uydu alıcılarını
İnternetle bütünleştirmek. “Multimedya dünyası doğuyor”, dedikten sonra şu örneği veriyor “ şu anda üst model 9500HD uydu alıcısı
üzerinde çalışıyoruz. Bu alıcı web cam uyumlu
olacak.” Peki bunun arkasında yatan düşünce
ne? Diye sorduğumuzda, ağa bağlı kamerayı
güvenlik kamerası olarak kullanmayı amaçladığını söylüyor. Dış kapıya monte ettiğiniz
Mühendis olan Marcel Hafobauer MatriXX
Systems kurucusu ve başkanlığını yürütüyor.
NanoXX markasına ismini veren de O. Arkasındaki harita MatriXX ile çalışan lojistikçileri
gösteriyor. “Müşterilerimizin %40’ı Almanya’da, %50’si değişik AB ülkeleri ve %10’u
da AB dışındaki ülkeler” diye açıklıyor ürün
dağılımlarını Marcel Hofbauer. “Şimdiye kadar
satışlarımızın %50’sini toptan satışlar oluşturuyordu, diğer %50 ise NanoXX marka uydu
alıcılarıydı. Şimdi artık uydu alıcısı payının çok
daha büyümesini bekliyoruz.” ■

Frankfurt yakınlarındaki Liederbach’da ■
MatriXX binası. Binanın ön kısmında ofisler
yer alıyor; arka tarafta ise depo bulunuyor.
Şu anda şirketin sekiz personeli bulunuyor.

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

87

Daniel Sam satış
müdürü, “İsviçre,
Avusturya, İsveç
ve İngiltere’den
dağıtımcılarla çalışıyoruz.
Diğer Avrupa ülkelerine
de açığız.” Diye anlatıyor
durumlarını. Şu anda yedi
uydu alıcısı modelleri var.
En gözde alıcıları TELEsatellite’in de kısa süre
önce tanıttığı NanoXX
9500 HD. Diğer bir yenilik
de gündemde ve TELEsatellite size bunu da
anında haber verecek.

■ Lojistik müdürü Nico

Schumann’ın depoda
yapacak pek çok işi
var. “Sadece sevkıyatı
organize etmekle
kalmıyorum, teknolojiyle
ilgiliyim.” Diye anlatıyor,
“Büyük sevkıyatlarda
diğer personelle birlikte
çalışarak teslimatın
müşteriye olabildiğince
çabuk ulaşmasına
yardımcı olmaya

En iyi ürünler bile ■
arıza yapabilir. Ama,
kaygılanmaya gerek yok.
Teknisyen Andrea Nestola
her problemi çözebilir.
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■

kameranın görüntüsünü tek bir tuşa basarak izlediğiniz TV yayının
içine yerleştirebilir ve yerinizden kalkmadan izleyebilirsiniz. “Güvenlik
konusu her geçen gün daha önem kazanıyor” diyen Marcel Hofbauer’e göre kapının önünü gözetleyen bir kameranın görüntüsünü televizyondan izleyebilmek herkes için cazip bir özellik. O, bir uydu alıcısını
alışılmışın ötesinde yeni fonksiyonlar ekleyerek kullanmak için sürekli
yenilikler arayan birisi.
Şirket adındaki iki X, iki farklı kullanımı ifade ediyor: bir normal kullanım ve iki normalin ötesine geçen kullanım. Çok akıllıca!

■

Yaratıcılık iyi bir şey olsa
da düzenli olmaktan hiç
vazgeçilemez. Marcel’in
eşi Ana Maria Hofbauer,
şirket faaliyete geçtiğinden
itibaren kayıtları tutuyor.

■ Satış asistanı Gisela

Hanley, her zaman
kulaklıkla dolaşıyor.
“Sürekli dünyanın
her yerinden gelen
müşteri telefonlarıyla
meşgulüm.” Diyor.

■ Marcel Hofbauer, uydu

izleme konusunda deneyimli
bir isim. Bu C-bant anteni
yıllar önce babasıyla birlikte
kendisi kurmuş
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SATELLITE RECEPTION

Big Dish in India

3.65m
Dish for
300 Euros
Instead of buying a big satellite dish as a
ﬁnished product, it is also possible in India
to buy the antenna frame and a thick roll of
wire mesh panels and assemble the dish
yourself. That’s exactly what Satheesan
Puzhakkara from the SatcoDX Autoscan
station in Thiruvananthapuram in
southwestern India did when he
added the newest dish to his
antenna farm.

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

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

93

These dishes are offered by a local
provider and the installers have many
years of experience mounting the wire
mesh panels to the antenna frame. This
type of antenna is not really good for
Ku-band reception, the precision of the
parabolic form is not what it should be,
but it works very well for receiving Cband signals.
The greatest advantage of this type of
construction is the ease in transportation; shipping a 3.65-meter antenna can
be a logistical problem. But shipping an
unassembled dish is much easier especially in areas where the network of
roads still need to be modernized.
Satheesan Puzhakkara explains, “The
dish alone costs about 235 Euros.” Add
to that the foundation for the mast, “this
costs roughly 65 Euros”, making the
total cost about 300 Euros for a fully
assembled 3.65-meter antenna.

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

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

■ The assembly begins: the

■ The mast is installed

sections of the frame are
put together ﬁrst.

into a concrete base.

■ Now the wire mesh

panels are screwed
in place one after
the other.

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

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

■ Finished!

All of the panels
have been installed.

■ This is what one of the rolled out

panels looks like before installation.

■ The Az/El mount of
the dish.

■

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

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

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

RECEPTION REPORT

DX-Reception

US TV in Europe
Alexander Wiese

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

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

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

a strong signal. His best reception is on
the vertical beam in the high band. “These
are the transponders I can receive with a
continuously strong signal: 12.456 GHz,
12.486 GHz, 12.515 GHz and 12.546 GHz.
These are most likely transponders from
the east coast beam.”

■ Diego Fernando Sanchez Rosende on the roof

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

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

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

■The Promax

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

ECHOSTAR ■
transmits with
a symbolrate of
20000.
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Satellite Meter

Sonic
Satellite
Meter

■ Moslem Dayani developed

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

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

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

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

■ The developer of the Sonic
Satellite Finder using the
device to erect a satellite
dish.

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

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

■
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South Africa

„The pharmacist“

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

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

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

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

RICHARDSON TO DISTRIBUTE
AVAGO PRODUCTS

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

METRACOM AND DATHPATH PARTNER
FOR NETWORK MANAGEMENT SYSTEM

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

DENMARK
A. P. MOLLER – MAERSK SELECTS
INMARSAT FLEETBROADBAND

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

GERMANY
SWR ORDERS SNG VEHICLE
FROM NDSATCOM

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

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

ITALY
AVANTI SIGNS DISTRIBUTION
DEAL WITH CO.NA

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

ORBIT AND MILANO TELEPORT
ORDER ORSAT SYSTEMS

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

TALIA LAUNCHES IP NETWORK
WITH IDIRECT PRODUCTS

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

NORTH AMERICA
CANADA
TELESAT SIGNS CONTRACT WITH
NEWWAVE BROADBAND

POLAND

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

AVANTI SIGNS BROADBAND
DISTRIBUTION DEAL WITH TTCOMM

UNITED STATES

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

UNITED KINGDOM
VIASAT TO SUPPLY ACCELENET
WAN TO BENTLEY WALKER

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

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

EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION
ORDERS TUNER CARDS FROM WEGENER

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

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

VIASAT GETS US$ 7 MILLION
ORDER FROM SPAWAR

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

CAPROCK LAUNCHES MAPBASED TRACKING SERVICE

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

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

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

WAVESTREAM ORDERS MATCHBOX
AMPLIFIERS FROM TCS

VIASAT RECEIVES APPROVAL
FOR TERMINAL

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

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

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

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

SPACENET TEAMS UP WITH GLOBECOMM
FOR SATELLITE SERVICES

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

NORSAT AWARDED DEPARTMENT
OF DEFENSE CONTRACTS

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

LATIN AMERICA

MEXICO

COSTA RICA

CONDUX AWARDS CONTRACT TO CAPROCK

ICE DEPLOYS GILAT SKYEDGE
BROADBAND SATELLITE NETWORK

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

HONDURAS
GILAT DEPLOYS SKYEDGE
BROADBAND SATELLITE NETWORK

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

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

ASIA & PACIFIC
3DI TECHNOLOGIES IMPLMENT
IDIRECT ACCELERATOR

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

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

AFGHANISTAN
TS2 SATELLITE COMPLETES SATELLITE
PROJECT FOR US ARMY

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

INDIA
VTU INSTALLS VSAT EQUIPMENT

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

TATANET TO OFFER VSAT
EQUIPMENT ON LEASE

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

PAKISTAN
SUPERNET SIGNS ONLINE DEAL
WITH MCB AND MNET

C&W SIGNS MOU WITH BSNL
FOR VSAT DEPLOYMENT

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

MIDDLE EAST
CETEL TAKES CAPACITY ON
NSS-12 SATELLITE

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

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

AFRICA
AIMS TEAMS UP WITH TCIL FOR
E-NETWORK PROJECT

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

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

THALES TO SUPPLY SATELLITE
FOR RASCOMSTAR

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

NAMIBIA
MWEB INSTALLS VSAT EARTH STATION

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

NIGERIA
GALAXY TO SET UP BROADBAND
NETWORK FOR POST OFFICES

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

LAGOS STATE TO LAUCH ICT NETWORK

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

TUNISIA
420 VSAT CUSTOMERS IN TUNISIA

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

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

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

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

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

GILAT AND O3B TO LAUNCH NEW
SATELLITE TERMINALS
Gilat Satellite Networks and O3b Networks have
announced plans for a new line of satellite terminals designed. O3b Networks, funded by Google,
Liberty Global, and HSBC Principal Investments,
recently announced the Company will deploy the
world’s ﬁrst ultra-low-latency, Medium Earth Orbit
(MEO), Ka-band, ﬁber-speed satellite network. This
network is designed to improve Internet access for
millions of consumers and businesses in emerging
markets. Service activation and ground equipment
is scheduled for late 2010. Gilat’s planned new line
of MEO VSAT terminals and gateway components
will be developed based on their SkyEdge platform.
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Vortec VS-9700

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

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

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

X-SAT CDTV 350

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

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

SRDA 5101

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

KWS AMA 210S

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

An umbrella for LNBs

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

“All of a sudden their receiver tuned into a station from Earth...
and they forgot their oxygen would run out in 1 hour...”
Want More? Free Time Travel 10 Years Back:
Read Full Magazine TELE-satellite 12/1998 Here:
http://magazine.TELE-satellite.com/vintage/TELE-satellite-9812-deu-eng.pdf
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1987:
A New Era: Receiving Satellites
with a 60cm Dish - Amazing!
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TELE-satellite reports about a Satellite
Enthusiast in Split/Jugoslavia,
Who Receives Satellite Signals
and Retransmits them on VHF
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Want More? Free Time Travel 20 Years Back:
Read Full Magazine TELE-satellite 11/1987 (sorry, available in German only):
http://magazine.TELE-satellite.com/vintage/TELE-satellite-8711-deu.pdf
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Steimatzky
 IL 03-577577
 chana@steimatzky.co.il
P.T. Indoprom
 ID 021-8091928
 indoprom@indo.net.id
Universal Publications Agency
 KR 02-3672-0044

Taiwan English Press
 TW 02-2775-3456
 service@tep.com.tw
Infosat Intertrade
 TH 0961-9161-3
 sales@infosats.com

Order TELEsatellite + CD at
your nearest
Subscription
Service

Note:
A one-year subscription
includes six issues of
TELE-satellite Magazine plus
six SatcoDX CD-ROM
Americas

Distributor/Subscription

Canada

TELE-satellite
Markus Preis
 1-212-796-5745
 m.preis@TELE-satellite.com

https://www.tele-satellite.
com/secure/can/
Mexico
https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/
USA

TELE-satélite Suscripción
 MX 553-687-7170
 suscripcion@TELE-satellite.
com

https://www.tele-satellite.
com/secure/usa/

TELE-satellite
Markus Preis
 212-796-5745
 m.preis@TELE-satellite.com

Africa

Distributor/Subscription

Botswana

MCS - Caxton Press
TELE-satellite Subscription
 SA 01-146133234
 markus@TELE-satellite.com

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/
Namibia

Distriest d.o.o.
Cena TELE-satellite
 SI 05-7341977
 info@distriest.si

Satheesh Kumar P.C.
 puzhakkara2008@gmail.com

The
Professional
Combination:

LESAG AG
 CH 062-849-99-84
 ruthbuergin@solnet.ch

TEL-SAT
Ivan Penev
 BG 02-8557143
 ipenev@mail.orbitel.bg

Poland

Korea

SGEL
 ES 093-1845889
 suscripcion@TELE-satellite.
com

Bulgaria

http://www.sat-servis.cz/

https://www.tele-satellite.
com/secure/bid/

https://www.tele-satellite.
com/secure/tha/

Distributor/Subscription

Czech & Slovak

Indonesia

Betapress BV
 NL 0161-459-539
 telesatelliet@betapress.
audax.nl

Eastern Europe

http://www.distriest.
si/webpages/
ed.jsp?id=2176&lang=sl

http://www.steimatzky.co.il

http://www.tep.com.tw/
ContactUs.htm

https://www.tele-satellite.
com/secure/uke/

Croatia

https://www.tele-satellite.
com/secure/ind/

TELE-satellite
 IT 02-39293770
 abbonamento@TELE-satellite.
com

TELE-satellite UK
 UK 0207-0433-771
 subscription@TELE-satellite.
com

http://tele-satellite.hit.bg/

http://www.aluo-sat.com/
chinese/Magazine.htm

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

MCS - Caxton Press
TELE-satellite Subscription
 SA 01-146133234
 markus@TELE-satellite.com

Nigeria

Newsstand Agencies Ltd
 NG 01-4936073
 newsstand@linkserve.com

South Africa

MCS - Caxton Press
TELE-satellite Subscription
 SA 01-146133234
 markus@TELE-satellite.com

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

Exhibition Preview
2 - 5 February 2009: CSBT 2009
Cable, Satellite, Broadcasting, Television
Crocus Exhibition Center, Moswoc, Russia
www.cstb.ru

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

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

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

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

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

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

19 - 21 March 2009: SatExpo 2009
Space and Advanced Telecommunications
New Rome Fair, Rome, Italy
www.satexpo.it
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02/2009
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04/2009
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06/2009

3 April 2009

15 May 2009

29 May 2009
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08/2009

5 June 2009

17 July 2009
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2 October 2009
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