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Poszukiwania ciekawych przekazów satelitarnych to fa-
scynuj¹ce zajêcie. Wie o tym ka¿dy, kto po³kn¹³ tego bakcyla.
Wielu naszych Czytelników podziela t¹ fascynacjê, choæ nie
ka¿dy ma doœwiadczenia z w³asnej praktyki. Czêsto bowiem
brakuje odpowiednich narzêdzi. Problemem jest nie tylko ob-
rotowa antena, ale tak¿e odbiornik, który by³by idealnym na-
rzêdziem dla DX-era. Chodzi bowiem nie tyle o to, aby ode-
braæ przekazy, których parametry mo¿na znaleŸæ w Interne-
cie, ale przede wszystkim aby wyszukaæ przekazy nieznane. W
czasach telewizji analogowej wystarczy³o przeskanowaæ pa-
smo wybranego satelity, co trwa³o zaledwie kilkadziesi¹t se-
kund. W dobie telewizji cyfrowej sprawa wygl¹da nieco ina-
czej. Ze wzglêdu na mnogoœæ parametrów, dok³adne przeszu-
kanie pasma (Blind Scan) nie jest takie proste, szybkie i nie
ka¿dy odbiornik potrafi to zrobiæ dobrze.

Dlatego zainteresowa³ mnie komputerowy odbiornik TBS 6925,
którego specyfikacja i mo¿liwoœci funkcjonalne wskazuj¹, ¿e mo¿e byæ
ciekawym narzêdziem dla satelitarnych poszukiwaczy. Podobnego ze-
stawienia parametrów nie spotka³em dotychczas w ¿adnym amator-
skim urz¹dzeniu. Odbiornik umo¿liwia odbiór przekazów DVB-S,
DVB-S2 z modulacj¹ 8PSK, QPSK, 16APSK i 32APSK. Wspiera
CCM, VCM i ACM, a tak¿e Multiple Transport Stream. Mo¿e odbie-
raæ przekazy o du¿ej przep³ywnoœci (190 Mbit/s), przeszkod¹ nie jest
te¿ praktycznie ¿adna ze stosowanych wartoœci Symbol Rate (od 200
Ksps do 45 Msps). Udostêpnione przez producenta sterowniki umo¿-
liwiaj¹ instalacjê w systemach Windows 2000, Windows XP, Window
Vista, Windows 7, oraz Linux. Œwiadczy to o otwarciu na szerokie
spektrum odbiorców bez wprowadzania ograniczeñ do najnowszych
systemów. Odbiornik obs³uguj¹ w zasadzie wszystkie programy napi-
sane dla tego typu urz¹dzeñ. 

TBS 6925 zapakowano w niewielkie, lakierowane pude³ko o sza-
cie graficznej charakterystycznej dla ca³ej rodziny urz¹dzeñ TBS
Technologies.   

Poniewa¿ urz¹dzenie skonstruowano jako kartê komputerow¹
PCI-e, przy podejmowaniu decyzji o zakupie, nale¿y sprawdziæ, czy
tego typu z³¹cze jest dostêpne w komputerze. To istotne, bowiem choæ
obecnie nie produkuje siê ju¿ chyba p³yt g³ównych bez takiego inter-
fejsu, w starszych komputerach mo¿e go po prostu nie byæ. Za to pó³

TBS 6925
czyli odbiornik dla DX-era cz. I

Przygotowane indywidualnie dla każdego modelu nadruki na pudeł-
kach zawierają krótkie specyfikacje techniczne, z wyszczególnieniem
najciekawszych cech wybranego modelu.

Odbiornik TBS 6295 jest komputerową „kartą” ze złączem PCI-e. Na
„śledziu” widać wejście głowicy, wyjście do drugiego odbiornika (oczy-
wiście nie ma modulatora) i wejście dla wtyku kabla z czujnikiem zdal-
nego sterowania.

Pilot dobrze leży w dłoni. Jego wielkość i rozmieszczenie przyci-
sków pozwalają na wygodną obsługę, nie zmuszając do częstego prze-
mieszczania w dłoni. Jest lekki, bez baterii waży 72g, z bateriami (2 x
AAA) 87 g. Dolna część obudowy pilota została pokryta delikatnym, przy-
jemnym w dotyku tworzywem „przeciwpoślizgowym”.

W pudelku znalazły się: karta DVB-S2 (w oryginale w woreczku
antystatycznym, na zdjęciu została z niego wyjęta), czujnik zdalnego
sterowania, pilot, rezerwowy „śledź”o krótkim profilu i płytka ze ste-
rownikami.
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biedy kiedy z³acze jest, ale jest zajête. Wówczas mo¿na spróbowaæ je
zwolniæ, poprzez zast¹pienie urz¹dzenia które w nim pracuje, odpo-
wiednikiem do monta¿u w gnieŸdzie PCI. Ze wzglêdu na spor¹ popu-
larnoœæ takich rozszerzeñ, jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e taki od-
powiednik siê znajdzie.

Na zdjêciu widaæ p³ytê g³ówn¹ przygotowan¹ do monta¿u w kom-
puterze. Jednak w wiêkszoœci przypadków bêdzie to instalacja w dzia-
³aj¹cym komputerze. Nale¿y pamiêtaæ, aby jakichkolwiek dzia³añ do-
konywaæ po wy³¹czeniu komputera i co bardzo wa¿ne, nie wolno do-
tykaæ uk³adów ani druku karty, czy p³yty g³ównej go³¹ rêk¹. Jeœli takie
œrodki ostro¿noœci nie zostan¹ zachowane, mo¿e dojœæ do wy³adowa-
nia elektrostatycznego, które uszkodzi drogi odbiornik.

Po monta¿u odbiornika w komputerze, pora na instalacjê sterow-
ników. Warto zwróciæ uwagê na ten moment, bowiem producent zale-
ca inny od standardowego tok postêpowania. Otó¿ kiedy po urucho-
mieniu komputera z zainstalowanym odbiornikiem system wykryje
nowe urz¹dzenie i pojawi siê okno kreatora, nale¿y go anulowaæ, a na-
stêpnie uruchomiæ instalacjê oprogramowania z do³¹czonej p³yty. Na
owej p³ycie producent dostarcza sterowniki dla systemów Windows,
oraz aplikacje TBS Viewer, DVB Dream, DVB IP, DVB Blind Scan,
TSRecorder Tool, pliki systemowe do innych programów i instrukcjê
obs³ugi w jêzyku angielskim. Nale¿y te¿ sprawdzaæ dostêpnoœæ no-
wych wersji sterowników i programów w serwisie producenta
http://www.tbsdtv.com/english/Download.html. 

Obs³ugê podstawowych funkcji zapewniaj¹ tak znane programy
jak AltDVB, DVB Dream, DVB Viewer, czy ProgDVB, choæ dzia³aj¹
te¿ aplikacje mniej znane. 

DVB Viewer to jeden z najbardziej stabilnych programów do obs³ugi
kart DVB. Nie obci¹¿a nadmiernie systemu, jest bardzo ³atwy w konfigu-
racji, niestety wyszukiwanie nowych programów zrealizowano wed³ug nie-
specjalnie udanej koncepcji. Program idealny dla u¿ytkowników poszuku-
j¹cych wygodnego narzêdzia do odbioru i nagrywania programów, ale jako
narzêdzie dla DX-era ju¿ nie bardzo. Realizacje tego typu zadañ u³atwia-
j¹ zewnêtrzne modu³y takie jak TransEdit. W trakcie nagrywania mo¿na
obserwowaæ iloœæ zrzucanych danych, program szacuje te¿ iloœæ wolnego
miejsca i przelicza na ile godzin nagrania ono pozwala. Ciekawostk¹ jest
licznik b³êdów w zapisywanym strumieniu. 

Dziêkujê firmie Recreo http://recreo.info z Katowic, za wypo¿y-
czenie odbiorników – kart DVB-S2.
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„Karta” odbiornika TBS 6295 w złączu PCI-e płyty głównej przygoto-
wanej do montażu.

Po instalacji sterowników odbiornik widziany jest w systemie ja-
koTBS 6925 Advance DBS/S2 BDA Tuners. Obok widać drugi zainstalo-
wany tuner (Technotrend 3200). Nie zaobserwowałem problemów ze
współpracą obydwóch odbiorników w jednym komputerze.

AltDVB to jeden z moich ulubionych programów do obsługi tunerów
DVB-S, DVB-T i DVB-C. Szczególnie przy wszelkiego rodzaju orbitalnych
poszukiwaniach. W stosunku do innych tego typu aplikacji, ma moim
zdaniem jeden z najbardziej przemyślanych i wygodnych interfejsów ob-
sługi programowania nowych transponderów i wyszukiwania progra-
mów. Niestety od lat nie jest rozwijany i aktualizowany. AltDVB jest dar-
mowy.

Mocną stroną DVB Viewera jest moduł EPG

Jedną z bardziej praktycznych funkcji DVB Dream jest podgląd bitra-
te całego transpondera. Dzięki temu można obserwować jaka ilość da-
nych przydzielana jest na bieżąco każdemu kanałowi. Dla kanałów nie-
kodowanych, program prezentuje rozdzielczość obrazu. Niestety DVB
Dream jest „zasobożerny” i nie zawsze pracuje stabilnie. Nowsze wer-
sje DVB Dream mają status shareware, czyli są płatne.


