
TECHNIKA

TV-Sat Magazyn • 04.1010

Od momentu w³o¿enia wtyczki do gniazda zasilania do pojawienia
siê obrazu na ekranie telewizora up³ywa oko³o 16-17 sekund. Dotyczy to
kana³ów niekodowanych, w przypadku kodowanych czas ten mo¿e byæ
d³u¿szy o kilka sekund. Zale¿y to od systemu kodowania, u¿ytego inter-
fejsu (karta w czytniku lub module CI) i modu³u CI (jeœli taki jest u¿ywa-
ny). Czasy startu z czuwania s¹ podobne (do startu „z sieci”).

Prze³¹czanie kana³ów jest szybkie, niekodowanych nieca³e 2 sekun-
dy, kodowanych od 3 do 5 sekund. Zale¿y to tak¿e od systemu, sposobu
dekodowania i modu³u. Na prêdkoœæ prze³¹czania kana³ów minimalny
wp³yw maj¹ parametry przekazu, to, czy jest to ten sam transponder, po-
laryzacja, system kodowania i satelita.

Menu odbiornika opracowane zosta³o w formie „zak³adkowej”,
ostatnio coraz bardziej popularnej. Jest intuicyjne i wygodne w obs³udze.
Poszczególne opcje dostêpne s¹ z rozwijanej listy, mo¿na je tak¿e prze³¹-
czaæ kursorami lewy – prawy. Wœród piêtnastu jêzyków menu jest jêzyk
polski. Jeszcze nie wszystkie pozycje zosta³y przet³umaczone, znalaz³o siê
te¿ kilka b³êdów jêzykowych. S¹ to jednak detale, które programiœci mo-
g¹ b³yskawicznie poprawiæ.

Konfiguracjê odbiornika zaczynamy od ustawieñ systemowych.
Oprócz jêzyka grafiki ekranowej mo¿na ustawiæ pierwszy i drugi pre-
ferowany jêzyk fonii, jêzyk napisów i stronê kodow¹ teletekstu. Zasto-
sowano sprawdzaj¹c¹ siê w praktyce zasadê, ¿e zmiana jêzyka menu
automatycznie ustawia na ten jêzyk pozosta³e kategorie. Potem mo¿na
oczywiœcie poszczególne pozycje skorygowaæ wed³ug w³asnych prefe-
rencji.

Ustawienia rozdzielczoœci sygna³u video (System TV) zale¿¹ od
ustawieñ opcji Wyjœcie Video. Przy RGB s¹ ograniczone do 480i, 576i,
PAL-M, PAL-N, oraz „wed³ug Ÿród³a”, po zmianie na YUV pojawia siê
pe³na gama rozdzielczoœci od 480i do 1080i_60. W razie dokonania
b³êdnych ustawieñ i znikniêcia obrazu, mo¿na poratowaæ siê przyci-
skiem OPT, który dokonuje prze³¹czenia miêdzy rozdzielczoœci¹ usta-
wion¹ przez u¿ytkownika, a domyœln¹ 576i, lub przyciskiem FORMAT,
który prze³¹cza pomiêdzy poszczególnymi rozdzielczoœciami (po prze-
stawieniu wyjœcia video na RGB nie bêdzie sygna³u na wyjœciach HDMI
i Component). 

Formatowanie obrazu dzia³a prawid³owo. Zarówno na ekranie tra-
dycyjnym, jak i panoramicznym mo¿na wybraæ ustawienia umo¿liwiaj¹ce
w³aœciwe wyœwietlanie proporcji obrazu, stosownie do materia³u Ÿród³o-
wego. To wa¿ne, poniewa¿ wielu u¿ytkowników preferuje prezentacjê ob-
razu zgodnie z jego formatem i nie toleruje obrazu 4:3 rozci¹gniêtego na
ró¿ne sposoby na ekranach panoramicznych.

W ustawieniach dŸwiêku mo¿na skierowaæ na wyjœcie cyfrowe sygna³
niemodyfikowany lub stereofoniczny LPCM. 

Korekcja jasnoœci, kontrastu i nasycenia (Ustawienia obrazu) dzia³a
na wyjœciach analogowych i cyfrowych. Zakres regulacji od „0” do „100”,
wartoœci domyœlne ustawione s¹ na 50. Zmiana za pomoc¹ kursorów le-
wy – prawy, nie mo¿na wpisaæ wybranej wartoœci z klawiatury numerycz-
nej. Po osi¹gniêciu wartoœci maksymalnej (100) system przeskakuje na
minimaln¹ (0) i odliczanie zaczyna siê od nowa.

Pozosta³e ustawienia systemowe opracowano doœæ standardowo.
W ustawieniach czasu mo¿na w³¹czyæ czas letni, blokadê rodzicielsk¹
mo¿na uaktywniæ niezale¿nie dla menu i kana³ów, a regulacja przezro-
czystoœci OSD zawiera siê w czterech stopniach (maksymalna przezro-
czystoœæ to 40%) plus wy³¹czenie. Ciekaw¹ opcj¹ jest mo¿liwoœæ usta-
wienia sposobu przegl¹dania kana³ów: wszystkie, zakodowane albo
bezp³atne. Na przyk³ad przy ustawieniu na „bezp³atne”, przy przegl¹-
daniu listy klawiszami zmiany kana³ów (czyli po kolei), kana³y kodowa-
ne s¹ pomijane. Jednak ka¿dy kana³ kodowany mo¿na w³¹czyæ po wy-
braniu jego numeru z klawiatury numerycznej albo po najechaniu kur-
sorem i potwierdzeniu.

Wprowadzonych w konfiguracji zmian nie trzeba akceptowaæ. Wyj-
œcie z menu zapisuje je w pamiêci, dlatego trzeba zwracaæ uwagê na to,
co siê robi, aby przypadkowo nie pozmieniaæ ustawieñ.

Kolejnym etapem instalacji jest konfiguracja uk³adu antenowego i pro-
gramowanie kana³ów. Dokonuje siê tego w menu Instalacja. Najpierw trze-
ba wybraæ Pod³¹czenie anteny. Do wyboru s¹: antena sta³a i antena z obrot-
nic¹. Jest to istotne, bowiem wybór ten determinuje opcje dostêpne w Usta-
wieniach anteny. W pierwszym wypadku u¿ytkownik otrzymuje mo¿liwoœæ
konfiguracji prze³¹czników DiSEqC 1.0 i 1.1, w drugim pojawiaj¹ siê DiSE-
qC 1.2 i USALS. Z listy satelitów nale¿y wybraæ tylko te, które bêd¹ odbie-
rane w konkretnej instalacji. Pojawi¹ siê one póŸniej w pozycji satelita,
w menu ustawieñ anteny. Ka¿demu z wybranych satelitów mo¿na przypisaæ
odpowiedni¹ opcjê prze³¹cznika DiSEqC lub precyzyjne ustawienia pozycji
dla obrotnicy. Ka¿demu satelicie mo¿na przypisaæ niezale¿nie parametry
konwertera. Do wyboru jest pe³na gama czêstotliwoœci dla pasm C i Ku, od-
biornik obs³uguje te¿ konwertery Unicable. 

WskaŸnik poziomu i jakoœci sygna³u ma charakter orientacyjny. Przy
zmianach po³o¿enia anteny w doœæ szerokim zakresie, zmian sygna³u nie
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Czasem przydaje się możliwość ustawienia kanału startowego.
Można wybrać dowolny kanał z listy telewizyjnej lub radiowej.

W Innych ustawieniach umieszczono między innymi możliwość wy-
łączenia zegara w StandBy (jest to warunek obniżenia mocy w tym try-
bie do wartości około 1 W), wywołanie na ekran podczas słuchania sta-
cji radiowych graficznego wskaźnika poziomu sygnału audio zorganizo-
wanego w formie equalizera oraz wyłączenie odbiornika po 3 godzinach
braku aktywności ze strony użytkownika.
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widaæ, a wskazania s¹ bliskie maksymalnego poziomu dla wybranego
transpondera, póŸniej sygna³ gwa³townie maleje. Charakterystyka ma
ostre zbocza i p³aski œrodek, wiêc trudno precyzyjnie wychwyciæ maksi-
mum. Sygna³ obserwowany w tym samym czasie na innym przyrz¹dzie
pokazywa³ ³agodne narastanie, wyraŸne maksimum, a nastêpnie równie
³agodne opadanie krzywej. Prawdopodobnie takie wskazania maj¹ zwi¹-
zek z dzia³aniem uk³adów automatyki, które w doœæ szerokim zakresie
utrzymuj¹ poziom sygna³u na okreœlonym poziomie, po czym kiedy ju¿
„nie daj¹ rady”, sygna³ szybko spada.

Opcje wyszukiwania kana³ów przewiduj¹ skanowanie jednego sateli-
ty, skanowanie kilku satelitów lub skanowanie pojedynczych transponde-
rów.  

W trybie Blind Scan odbiornik przeszukuje stopniowo ca³e pasmo.
Aby przekonaæ siê o skutecznoœci tej funkcji, wykasowa³em wszystkie
predefiniowane transpondery, a dodatkowo, aby odbiornik nie korzysta³
z zapisanych (byæ mo¿e) w systemie wartoœci, ustawi³em antenê na Amo-
sa, a wybra³em satelitê Eutelsat W3A. Ariva wyszuka³a spor¹ czêœæ pro-
gramów z Amosa (a przy okazji tak¿e z ulokowanego blisko niego Atlan-
tic Birda 3) i na dodatek uczyni³a to w zaledwie kilka minut. Zadowala-
j¹cy by³ te¿ wynik skanowania NSS 7 (22°West). Na tym satelicie Ariva
wyszuka³a miêdzy innymi przekazy (DVB-S2) z kamer umieszczonych na
Huntington Beach oraz kilka transmisji dosy³owych, o których wczeœniej
nie wiedzia³em. W sumie Blind Scan to funkcja ciekawa i warto j¹ w cza-
sie orbitalnych wêdrówek potestowaæ.

Tradycyjnym sposobem automatycznego wyszukiwania kana³ów jest
skanowanie wed³ug parametrów zdefiniowanych na liœcie transponde-
rów. Skanowanie kilku satelitów ró¿ni siê tylko tym, ¿e po zakoñczeniu
skanowania jednego, system przechodzi automatycznie do skanowania
kolejnego, wybranego przez u¿ytkownika satelity.

Automatyczne skanowanie wed³ug listy transponderów z zaznacze-
niem „tylko kana³y niekodowane” Astry i Hot Birda trwa³o dziesiêæ mi-
nut, w tym czasie odbiornik wyszuka³ 560 niekodowanych kana³ów tele-
wizyjnych z Hot Birda i 391 z Astry (z czego, niestety, spor¹ iloœæ stano-
wi¹ plansze reklamowe). Wyniki s¹ prawie powtarzalne. Prawie, bowiem
przy powtórnym skanowaniu ró¿ni³y siê zazwyczaj o kilka kana³ów. Uzy-
skany wynik mo¿na jeszcze poprawiæ, aktualizuj¹c parametry transpon-
derów (o ile nie wszystkie s¹ aktualne).  

Na uwagê zas³uguje bardzo dobrze dzia³aj¹ca automatyka, dziêki
której u¿ytkownik nie musi wybieraæ nie tylko korekcji b³êdów, ale tak¿e
standardu i modulacji. Po wpisaniu czêstotliwoœci, polaryzacji i wartoœci
Symbol Rate odbiornik szybko dostraja siê i, jeœli wpisane parametry by-
³y prawid³owe, pokazuje sygna³. W opcji skanowania pojedynczych trans-
ponderow nie znalaz³em mo¿liwoœci wyszukiwania serwisów z wpisaniem
PiD-ów.

Dziêkujemy firmie Ferguson http://www.ferguson-digital.eu/ ul. Ber-
nardyñska 2, 64-000 Koœcian, za udostêpnienie do testów odbiornika
Ferguson Ariva 200.
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Amatorzy przekazów mogą skorzystać z wyszukiwania kanałów
w trybie Blind Scan.

Odbiornik bez problemu wyszukał programy z transpondera o wyso-
kiej wartości Symbol Ratel. Tradycyjnie już do tego testu posłużył trans-
ponder 11,044 GHz/V z satelity Express AM22 (53°East), dla którego
wartość Symbol Rate wynosi 44950.

Skanowanie pojedynczych transponderów kryje się pod pozycją „Li-
sta transponderów”. Parametry transponderów przypisane do poszcze-
gólnych satelitów są zdefiniowane, ale można je w razie potrzeby zmie-
niać, a także dodawać nowe częstotliwości.

Dokonywaniu zmian w ustawieniach anteny towarzyszą wskazania
poziomu i jakości sygnału.


