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Od kilku miesięcy publikujemy artykuły prezentują-
ce odbiornik TBS 6925, czyli doskonałe narzędzie dla
satelitarnych poszukiwaczy, wykonany w postaci kom-
puterowej karty PCI-e. Możliwość odbioru przekazów o
różnych parametrach, niedostępnych dla innych urzą-
dzeń tego typu sprawiły, że mimo wysokiej ceny, od-
biornik ten stał się obiektem pożądania wielu DX-erów,
czyli satelitarnych poszukiwaczy. Jednocześnie dla
wielu był tylko obiektem niespełnionych marzeń. I to
wcale nie za sprawą wspomnianej ceny, lecz braku
możliwości instalacyjnych. Coraz więcej bowiem osób
nie korzysta już z komputerów stacjonarnych, lecz z
laptopów, a wspomnianą kartę można jak wiadomo za-
instalować tylko w tym pierwszym. Na szczęście dla
tych drugich producent dostrzegł problem i na rynku
pojawił się właśnie nowy odbiornik TBS 5925, który
jest niemal lustrzanym odbiciem TBS 6925, tyle tylko że
jest urządzeniem zewnętrznym z interfejsem USB. Dzię-
ki temu mogą go zainstalować także posiadacze kom-
puterów przenośnych. Zatem nawet jeśli ktoś obecnie
korzysta jeszcze z komputera stacjonarnego, ale zamie-
rza go wkrótce zmienić na laptop nie musi czekać. Mo-
że bowiem TBS 5925 podłączyć do PC, a potem bez
problemu dokonać „przeprowadzki”.

Jak wspomnia³em opisywany wczeœniej TBS 6925 i najnowszy TBS
5925 s¹ pod wzglêdem mo¿liwoœci odbiorczych bardzo podobne. Potwier-
dza to specyfikacja, zatem uznaliœmy, ¿e nie ma sensu, aby prowadziæ dwa
oddzielne cykle dla urz¹dzeñ o tak zbli¿onych mo¿liwoœciach. Dlatego to co
ju¿ opisaliœmy, mo¿na œmia³o odnieœæ do odbiornika z interfejsem USB, a
nastêpne tematy bêdziemy ju¿ prezentowaæ wspólnie. 

W pude³ku znajdziemy odbiornik w obudowie typowej dla podobnych
urz¹dzeñ. Z takich rozwi¹zañ korzysta od pewnego czasu wiêcej firm, byæ
mo¿e urz¹dzenia te maj¹ wspólne korzenie konstrukcyjno – produkcyjne.
W modelu PCI-e zasilanie czerpane jest bezpoœrednio z szyny, w tym jed-
nak wypadku zasilanie z portu USB by³oby zbyt ma³o wydajne, dlatego dru-

gim elementem który znajduje siê w pude³ku jest zasilacz zewnêtrzny. Jed-
nak uwaga! Jest to zasilacz o rzadziej spotykanym napiêciu wyjœciowym 7,5
V. Zwracam na to szczególn¹ uwagê, bowiem w odbiorniku zastosowano
standardowe gniazdo zasilania, a na rynku jest mnóstwo podobnie wygl¹da-
j¹cych zasilaczy o wy¿szych napiêciach wyjœciowych. Wolê nie sprawdzaæ,
ale obawiam siê, ¿e pod³¹czenie zasilacza 12 V mog³oby dotkliwie odbiæ siê
na kieszeni. Warto zatem o tym pamiêtaæ, poniewa¿ sam mam dwa iden-
tycznie wygl¹daj¹ce zasilacze 12V, a ¿e czêsto manipulujê kablami, dla unik-
niêcia przypadkowej pomy³ki wtyk zasilacza od odbiornika TBS zaznaczy-
³em jaskraw¹, kolorow¹ opask¹. 

W pude³ku znalaz³y siê tak¿e pilot zdalnego sterowania, ma³a p³ytka
CD ze sterownikami i kabel USB. Kabel zwyk³y, bez metalowego oplotu,
ale dziêki temu zakupiony komplet jest gotowy do natychmiastowego pod-
³¹czenia i pracy. 

Odbiornik, dotarł do nas zapakowany w podobne stylistycznie, solid-
ne tekturowe pudełko, z lakierowanym nadrukiem. Z przodu rysunek tu-
nera i informacja, że jest to urządzenie profesjonalne, obok wymieniono
kilka cech mających uzasadnić takie twierdzenie. Z tyłu pełniejsza spe-
cyfikacja.

Pomalowana na czarno (połysk) metalowa obudowa o wymiarach
62 mm x 25 mm x 75 mm (z gniazdami 90 mm, trzeba też założyć kilka
cm na wtyk F i kabel, lub zastosować wtyk kątowy) i wadze 138 g (z za-
silaczem 394 g) sprawia solidne wrażenie. Jak wspomniałem, w iden-
tycznych obudowach produkowane są także odbiorniki kilku innych firm.
Dowodzi to, że jest to dobre, sprawdzone rozwiązanie.

Zasilacz 230 V / 7,5 V / 3,5 A, podczas pracy zasilacz nie grzeje się
specjalnie. Waży 256 g. Długie kable (112 cm od zasilacza do wtyku
sieciowego i 135 cm od zasilacza do wtyku zasilania 7,5 V) umożli-
wiają w wielu sytuacjach podłączenie bez konieczności stosowania
przedłużacza.

TBS 5925 czyli DX-er z 
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Satelity górują
w Europie

Satelity s¹ wiod¹c¹ infrastruktur¹ telewizyjn¹ w Europie. Sygna³ z sa-
telitów ASTRA dociera ju¿ do 142 milionów gospodarstw domowych.

Satelity sta³y siê wiod¹c¹ infrastruktur¹ do odbioru telewizji w Eu-
ropie, wyprzedzaj¹c telewizjê naziemn¹ i kablow¹. Oko³o 84 mi-
lionów gospodarstw domowych w Europie korzysta z bezpoœred-
niego odbioru satelitarnego DTH (Direct-to-Home) jako podsta-

wowego sposobu odbioru telewizji, co stanowi wzrost o 22 proc. w ci¹gu
ostatnich czterech lat. W tym samym okresie telewizja naziemna straci³a
prawie 16 milionów odbiorców wœród gospodarstw domowych, a kablowa
ponad 2 miliony. IPTV – obecnie dociera do oko³o 16 milionów domostw
w Europie.

Dane te zosta³y opublikowane w Monitorze Satelitarnym, który SES
przedstawia co rok w oparciu o badania prowadzone w 35 krajach Europy
i Afryki Pó³nocnej. Badanie bazuje na ponad 62000 wywiadów przeprowa-
dzonych przez wiod¹ce instytuty badañ rynkowych pod kierownictwem nie-
mieckiego TNS Infratest.

G³ównymi rynkami wzrostu dla odbioru satelitarnego w roku 2011 by-
³y: Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina, Polska i W³ochy. G³ównym motorem
wzrostu z kolei jest rozwój odbioru cyfrowego oraz telewizji wysokiej roz-
dzielczoœci (HD). Satelity obecnie stanowi¹ wiod¹c¹ infrastrukturê cyfro-
w¹, docieraj¹c¹ do prawie 44 proc. spoœród wszystkich 186 milionów gospo-
darstw domowych odbieraj¹cych cyfrow¹ telewizjê w Europie. Stopieñ cy-
fryzacji odbioru satelitarnego wynosi 97 procent; dla porównania – odsetek
ten wynosi 70 proc. dla naziemnego oraz 48 proc. dla kablowego.

Wyniki nowego badania przedstawionego przez SES w Londynie pokazu-
j¹, ¿e ASTRA umacnia swoj¹ pozycjê na rynkach europejskich. £¹cznie mniej
wiêcej w 142 milionach (57 proc.) gospodarstw domowych w Europie sygna³
telewizyjny pochodzi z ASTRY. To o 7 milionów wiêcej ni¿ rok temu i 25 mi-
lionów wiêcej ni¿ cztery lata temu. Wœród europejskich gospodarstw domo-
wych odbieraj¹cych telewizjê satelitarn¹ 73 proc., czyli 62 miliony, korzysta
z transmisji z ASTRY. Jako lider w zakresie cyfryzacji i nadawania w wysokiej
rozdzielczoœci (HD), ASTRA jest tak¿e wiod¹c¹ platform¹ telewizji HD
w Europie. Ponad 23 miliony spoœród ³¹cznie 29 milionów gospodarstw domo-
wych odbieraj¹cych satelitarn¹ telewizjê HD w Europie odbiera sygna³ w³a-
œnie z ASTRY. System satelitarny ASTRA nadaje 267 kana³ów w HD.

Wyniki w Polsce s¹ niezwykle satysfakcjonuj¹ce – ponad 2,6 miliona go-
spodarstw domowych odbiera sygna³ telewizji cyfrowej z satelitów ASTRA.
Na ca³ym œwiecie SES nadaje za poœrednictwem swojej floty sk³adaj¹cej siê
z 50 satelitów ponad 1200 kana³ów w jakoœci HD i dociera do 258 milionów
gospodarstw domowych.

„Ten sukces potwierdza nasz¹ opiniê, ¿e odbiór satelitarny stanowi naj-
bardziej atrakcyjny i przysz³oœciowy sposób ogl¹dania telewizji”, powiedzia³
Norbert Hölzle, Senior Vice President Commercial Europe w Londynie.
„Trend zaobserwowany w Niemczech, gdzie po raz pierwszy w historii trans-
misje satelitarne wyprzedzi³y odbiór kablowy, znajduje potwierdzenie
w Wielkiej Brytanii oraz w ca³ej Europie, gdzie satelita dominuje nad inny-
mi metodami odbioru. Liczba oraz ró¿norodnoœæ kana³ów, jakoœæ emisji
oraz du¿y zasiêg satelitów stanowi¹ przekonywaj¹ce argumenty dla widzów
za wyborem anteny satelitarnej. Rzeczywisty rozwój transmisji satelitarnych
i ASTRY w œwiecie cyfrowym potwierdza ich wiod¹c¹ rolê. Daje nam to sil-
n¹ przewagê konkurencyjn¹ nad innymi infrastrukturami i pozwala po³¹czyæ
nasze mocne strony z dostêpem DSL i szerokopasmowym. Po³¹czenie tych
wszystkich sposobów zapewni widzowi najlepszy z mo¿liwych odbiór obrazu.

Monitor Satelitarny na koniec roku 2011 – przegl¹d g³ównych wyników
Odbiór telewizji w Europie ogó³em
(liczba gospodarstw domowych w mln) 2011 2010 Zmiana
Sieci kablowe 69,2 71 – 3 %
Odbiór z satelity* 83,6 79,1 + 6 %
DVB-T 79,4 83,7 – 5 %
IPTV 16 12,1 + 33 %
*) obejmuje odbiór sygna³u od SES oraz od innych operatorów

Z góry widoczne na zdjêciu nadruki (model, logo, nazwa), po bokach z
jednej strony wejœcie zasilania 7,5 V, oraz wejœcie LNB IN i wyjœcie LOOP
OUT (mimo niewielkich rozmiarów wbudowano przelotkê do drugiego od-
biornika). Z przeciwnej strony gniazdo USB, czujnik zdalnego sterowania,
oraz diody sygnalizuj¹ce: czerwona zasilanie, zielona lock sygna³u. Pozosta-
³e boki i spód s¹ wolne od gniazd. 

Doœæ dok³adnie podajê wagê i rozmiary, poniewa¿ jeœli odbiornik bêdzie
wykorzystywany jako zestaw mobilny z laptopem, s¹ to parametry doœæ istotne. 

W czasie pracy odbiornika zasilacz pobiera oko³o 6 W mocy. To bardzo
niewiele i choæ moc ta jest zale¿na od pr¹du pobieranego przez konwerter,
to nowoczesne konwertery, obci¹¿aj¹ zasilanie w bardzo niewielkim stop-
niu (single nawet poni¿ej 100 mA).

TBS 5925 mo¿na pod³¹czyæ do ka¿dego portu USB 2.0. Nie ma znacze-
nia jego wydajnoœæ pr¹dowa, poniewa¿ odbiornik ma w³asne zasilanie. To z
jednej strony, zaleta, ale z drugiej utrudnia skorzystanie w warunkach polo-
wych, bez zasilania sieciowego.

Krótka specyfikacja techniczna:
n Zakres czêstotliwoœci wejœciowych 950~2150 MHz
n Poziom sygna³u wejœciowego -69~ -23dBm
n DVB-S2/DVB-S 8PSK QPSK 16APSK 32APSK Demodulator
n Symbol Rate DVB-S QPSK 0.2~45Msps, DVB-S2 QPSK/8PSK

0.2~45Msps
n Carrier Capture Range: ±10MHz
n FEC dla DVB-S2 8PSK 3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10
n FEC dla DVB-S2 QPSK 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10
n FEC dla DVB-S2 16PSK 2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10
n FEC dla DVB-S2 32PSK 3/4,4/5,5/6,8/9,9/10
n Data Burst & Tone Burst
n DiSEqC 2.x and Motor

Minimalne wymagania systemowe:
Windows 2000/XP/Vista/Win7/Linux
DirectX 9.0 lub nowsze
Wolny port USB 2.0

Dla DVB-S, SDTV:
Procesor 1 GHz, lub wiêcej
Pamiêæ RAM 256 MB, lub wiêcej
Karta graficzna min. 16 MB RAM

Dla DVB-S2, HDTV:
Procesor dwurdzeniowy
Pamiêæ RAM min. 1 GB
Karta graficzna min. 64 MB RAM
Dziêkujê firmie Recreo http://recreo.info z Katowic, za wypo¿yczenie

odbiorników – kart TBS 5925 i TBS 6925.
Zdzis³aw Marchewka
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Pilot bez baterii waży 68 g, z bateriami (dwie baterie AAA) waży 90
g. Dolna część pokryta tworzywem przyjemnym w dotyku, zabezpiecza-
jącym przed wysunięciem się sterownika z ręki. Pilot różni się od tego,
który stanowił wyposażenie dołączone do modelu TBS 6925. O ile górna
część aż do klawiszy kolorowych jest identyczna, o tyle w dolnej części
dołożono dziesięć nowych klawiszy funkcyjnych, w sumie jest ich szes-
naście.
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